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Anotace
Cílem diplomové práce je zodpovědět na výzkumné otázky, které se týkají postojů
prezidenta ČR Miloše Zemana, vybraných politických subjektů a jejich předsedů k migraci. U
vybraných politických subjektů je cílem zjistit, jaký postoj zastávají, zda jejich volební
programy z let 2013 a 2017 téma migrační krize zahrnují, popřípadě, jak velký podíl tato
problematika v programech tvoří. Pro výzkum byly vybrány politické subjekty, které alespoň
v jednom případě ze zkoumaných parlamentních voleb (2013, 2017) překonaly hranici pro
vstup do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Mezi dané politické subjekty
patří: ANO, ČPS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, SPD, STAN, TOP 09 a Úsvit. Následně
se analýza zabývá tím, jaké mají předsedové vybraných politických subjektů postoje
k migrační krizi, jestli se ve stanoveném časovém úseku mění a zda se v postoji shodují
s politickým subjektem, který reprezentují. Práce se rovněž zabývá postojem prezidenta ČR
Miloše Zemana k migrační krizi, a to, jaký postoj Miloš Zeman zastává a zda se ve
stanoveném časovém úseku mění. Časový úsek, kterým se práce zabývá, je od 1. ledna 2013
do 31. prosince 2017. Výzkum je prováděn prostřednictvím kvantitativní obsahové analýzy.
Pro analýzu jsou stanoveny proměnné, mezi něž patří řešení uprchlické krize, hranice EU,
uprchlíci, migranti, převaděči a povinné kvóty. Jednotkou měření jsou volební programy a
internetové články.

Annotation
The aim of this diploma thesis is to answer research questions concerning the attitudes of
the President of the Czech Republic Miloš Zeman selected political subjects and their
chairmen to migration. For selected political subjects the goal is to find out what attitude they
are whether their election programs from 2013 and 2017 include the issue of the migration
crisis or if so how much this issue is in the programs. For the research where selected political
entities which exceeded the threshold for entry into the Chamber of Deputies of the
Parliament of the Czech Republic at least in one case of the Parliamentary elections in years
2013 and 2017. Researched political subjects are: ANO, ČPS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM,
ODS, SPD, STAN, TOP 09 and Úsvit. The analysis deals with which attitudes to the
migration crisis have the chairmen of selected political subjects, whether they change over a
given time frame and whether they agree with the political entity they represent. The thesis
also deals with the attitude of the President of the Czech Republic Miloš Zeman to the
migration crisis and whether it changes during the specified period of time. The researched

time period is from January 2013 to December 2017. Research is done through quantitative
content analysis. Variables of analysis are: refugee crisis solutions, EU borders, refugees,
migrants, converters and mandatory quotas. Selected units of measurement are election
programs and Internet articles.
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Úvod
Tématem této diplomové práce je Postoj vybraných politických stran České
republiky k migraci. Důvodem výběru tohoto tématu diplomové práce je aktuálnost
dané problematiky. Od roku 2015 můžeme datovat uprchlickou krizi, která je v České
republice politickým tématem. V souvislosti s uprchlickou krizí vznikají v České
republice štěpné linie, které dělí politické aktéry a veřejnost na skupinu odpůrců a na
skupinu loajálních aktérů vůči migrační krizi. Jsou medializovány různorodé postoje
politických stran a jejich představitelů, prezidenta České republiky Miloše Zemana,
avšak i protestující části občanů, které můžeme zařadit do skupiny odpůrců. Zároveň
se migrační krize stále častěji stává předmětem průzkumů veřejného mínění.
Uprchlická krize byla tématem mj. i před volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, které se konaly v roce 2017.
Cílem diplomové práce je zabývat se postoji politických stran a hnutí k migraci a
analyzovat, zda se jedná o postoje konzistentní nebo proměnlivé. Konkrétně je cílem
práce odpovědět na výzkumnou otázku, zda měly politické strany a hnutí stejné
postoje k migraci v předvolební kampani 2013 i 2017. Například: Mělo hnutí ANO
stejný postoj k migraci před parlamentními volbami 2013 i 2017? S tím je spojena i
hypotéza, která zní: Vybrané politické subjekty měly konzistentní postoje k migraci.
Mezi vybrané politické subjekty, u kterých se bude práce snažit zodpovědět
výzkumnou otázku, patří všechny politické strany a hnutí, jež překročily hranici pro
vstup do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky alespoň v jednom případě
zkoumaných parlamentních voleb. Konkrétně sem patří ANO, ČPS, ČSSD, KDUČSL, KSČM, ODS, SPD, STAN, TOP 09 a Úsvit přímé demokracie. V práci budou
analyzovány volební programy těchto politických subjektů, a to před parlamentními
volbami, které se konaly v roce 2013 a 2017.
Dále bude cílem práce zjistit, zda se postoje stran či hnutí shodují s postoji svých
předsedů. Výzkumná otázka zní: Shodují se postoje vybraných politických subjektů
s postoji jejich předsedů? Hypotézou je, že se postoje předsedů a politických subjektů,
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které reprezentují, shodují. Postoje předsedů vybraných politických stran a hnutí
k migraci/kvótám/uprchlíkům

bude

obsahová

analýza

čerpat

z primárních

internetových zdrojů, a to v období 2013–2017. Zároveň se bude práce zabývat tím,
jaké jsou postoje prezidenta České republiky Miloše Zemana a zda se v průběhu
vybraného časového období mění, což je výzkumnou otázkou. Hypotéza v rámci
postoje Miloše Zemana zní: Postoje prezidenta ČR Miloše Zemana se v daném
časovém úseku nemění. Diplomová práce bude analyzovat postoje prezidenta České
republiky v období 2013–2017. Zdroji obsahové analýzy budou internetové články
z webových stránek, jako např. iDNES, Lidovky.cz, ČT24 apod.
Metodou diplomové práce je obsahová analýza. Diplomová práce bude analyzovat
volební programy vybraných politických subjektů, mediální články, rozhovory, ale i
obsah sociálních sítí (z profilů vybraných předsedů politických stran a hnutí).
Obsahová analýza bude mít stanovené proměnné, jimiž jsou: řešení uprchlické krize,
hranice EU, uprchlíci, migranti, převaděči a povinné kvóty. Po provedení obsahové
analýzy by měla práce získat odpověď na výzkumné otázky. K zodpovězení otázky,
zda se postoje vybraných českých politických subjektů mění nebo zůstávají stejné,
bude využita synchronní neboli horizontální komparace. Jedná se o komparativní
metodu, která bude v tomto případě sledovat stejný jev (uprchlickou krizi) v jedné
určené časové ose napříč politickými subjekty. Další komparativní metodou, kterou
bude práce používat, bude diachronní neboli vertikální komparace, což je
komparativní metoda, která sleduje daný jev v průběhu času. Prostřednictvím
diachronní komparace bude zodpovězena otázka, zda se mění postoje prezidenta
České republiky Miloše Zemana k migraci ve vybraném časovém úseku. Práce bude
tedy sledovat postoje vybraných politických stran a jejich představitelů v určité časové
ose, čímž získá odpověď na výzkumnou otázku. Prostřednictvím vybraných metod
budou zodpovězeny výzkumné otázky.
V úvodu práce bude představen kontext, ve kterém bude diplomová práce
zpracována. Jedná se o období 2013–2017. Uprostřed stanoveného časového období
vypukla v Evropě uprchlická neboli migrační krize, která má následky i v České
republice. Jedním z následků je diskuze na téma migrace/uprchlíci/migrační kvóty na
občanské, ale i politické úrovni. Politické subjekty zahrnovaly do svých programů tuto
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problematiku více, než tomu bylo např. v roce 2013. Některé politické strany či hnutí
nejprve vyvolaly mezi občany ČR strach a následně zastávaly odmítavý postoj a
vlasteneckou rétoriku, aby získaly více voličů. Proběhlo několik demonstrací,
veřejných projevů nejen politických představitelů, ale rovněž i průzkumů, které
přinesly odlišné výsledky oproti průzkumům konaným na toto téma v dřívější době.
Zatímco na jedné straně zastávaly některé politické subjekty odmítavý postoj
k uprchlíkům, na straně druhé zde jsou i takové politické subjekty, které vnímají
uprchlíky jako potřebnou pracovní sílu.
Následující kapitola bude zahrnovat obsahovou analýzu volebních programů
jednotlivých politických stran a hnutí před parlamentními volbami, které se konaly
v roce 2013 a 2017. Obsahová analýza se bude zabývat postojem vybraných
politických subjektů k migraci/migrační krizi/uprchlíkům/migračním kvótám. Poté
bude realizována obsahová analýza postojů předsedů vybraných politických stran a
hnutí k dané problematice (k migraci). Zdrojem této analýzy budou internetové články.
V konečné fázi proběhne obsahová analýza postojů prezidenta České republiky Miloše
Zemana k migraci/uprchlíkům/migrační krizi/uprchlickým kvótám. Rovněž bude
obsahová analýza využívat internetové články z období 2013–2017. Poté budou
shrnuty výsledky obsahové analýzy, díky čemuž budou zodpovězeny výzkumné
otázky a potvrzeny/vyvráceny stanovené hypotézy.
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1. Migrační krize v České republice
Přes šedesát milionů lidí bylo donuceno opustit své domovy. Největší počet
uprchlíků pochází ze Sýrie, kde probíhá několik let občanská válka. Uprchlická vlna
byla

zároveň

posilována

stupňováním

násilných

konfliktů

a

působením

teroristických skupin, před nimiž lidé utíkali. Příkladem může být Islámský stát.
Mnoho lidí čekalo v uprchlických táborech v domnění, že se situace v jejich
domovské zemi zlepší a budou se moci vrátit. Jelikož se situace neměnila, mnoho
z uprchlíků hledalo zemi, kde by se svou rodinou zůstali a vytvořili si tak nový
domov, neboť neviděli jiné východisko (Amnesty International, nedatováno).
V roce 2015 byl počet uprchlíků nejvyšší od doby druhé světové války.
Uprchlíci jsou osoby, které jsou nuceny opustit svůj domov z důvodu
pronásledování, nebo válečného konfliktu. Do konce roku 2015 došlo k násilnému
přemístění u 65,3 milionů osob, z nichž 21,3 milionů byli uprchlíci, 40,8 milionů
byly vnitřně vysídlené osoby a 3,2 milionů byli žadatelé o azyl. Nejvíce uprchlíků
pocházelo ze Sýrie, kde probíhal válečný konflikt. V průběhu roku 2015 přicházeli
do Evropy uprchlíci nekontrolovaně. Státy EU nebyly na příchod uprchlíků
připraveny a nebyly schopny rychle a konsenzuálně jednat. Největší počet žadatelů
o azyl směřoval do Německa, kde bylo v roce 2015 registrováno 441 900 žadatelů.
Oproti roku 2014 se jednalo o více než dvojnásobek. Dalším státem, kde byl
poměrně vysoký počet žadatelů o azyl, bylo Švédsko. Ve Švédsku bylo přijato
156 400 žádostí o azyl (Bansak – Hainmueller – Hangartner, 2016: 217–222;
UNHCR, 2016; Wirth, 2016).
Celkový počet příchozích do Evropy v roce 2015 je odhadován na 1 800 000.
Jedná se však o přibližný odhad Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž,
neboť byl příchod cizinců nekoordinovaný. Z tohoto počtu příchozích podalo žádost
o azyl 1 321 560 lidí (BBC, 2016). Následkem příchozích uprchlíků do zemí EU
byly politické konflikty, sociální napětí či mobilizace extrémisticky pravicových
stran. Zároveň v některých státech docházelo k útokům na azylová střediska nebo
k částečnému uzavírání schengenských hranic. V roce 2016 však došlo k uzavření
spolupráce mezi EU a Tureckem, díky čemuž došlo ke snížení proudění uprchlíků
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k hranicím EU. Co se týče České republiky, naší zemi se příliv uprchlíků z Blízkého
východu a Afriky spíše vyhnul. U počtu žadatelů o azyl došlo k minimálnímu
navýšení, avšak i přesto panovalo v ČR napětí, veřejnost byla znepokojená a
zároveň došlo k mobilizaci extrémistických pravicových stran. (Wirth, 2016;
Bansak – Hainmueller – Hangartner, 2016: 217–222). Při jednání EU došlo k přijetí
národního programu pro azylovou a migrační politiku ČR pro období 2014-2020.
Z tohoto programu mimo jiné vyplývá, že získá Česká republika prostřednictvím
čtyř fondů přibližně 40 milionů eur (Institut pro politiku a společnost, 2015).
V roce 2015 se projevila uprchlická krize i v České republice. Problematika
migrační krize se hojně objevovala v médiích a zároveň přicházela do popředí
agendy. Postoje veřejnosti byly různé, avšak část obyvatel vnímala příchod
uprchlíků jako hrozbu a ohrožení bezpečnosti, neboť je spojovala s terorismem.
Česká republika řeší problematiku migrace a uprchlíků mimo jiné i uvnitř
Visegrádské čtyřky. Postojem zemí Visegrádu je snaha bojovat proti zavedení kvót.
Dále se snaží země Visegrádu o cílenou podporu a ochranu schengenských hranic,
posílení návratové politiky a koordinaci proti organizovanému zločinu, ke kterému
dochází v rámci této problematiky prostřednictvím převaděčských skupin (Institut
pro politiku a společnost, 2015).
Obyvatelé členských zemí EU se cítí být v roce 2016 z několika důvodů
ohroženi. Jedním z důvodů je i listopadový teroristický útok v Paříži, který je
spojován s přílivem uprchlíků. Díky zmíněnému teroristickému útoku byla oživena
debata o bezpečnostních rizicích. Cílem ČR je přijetí a realizace takových nástrojů,
které by omezily příliv uprchlíků do EU. Jedním z nástrojů je např. posílená
ochrana vnějších hranic, ke které by mohlo dojít i prostřednictvím společné
evropské pohraniční a pobřežní stráže. Není však zřetelné řešení přímého omezení
nelegální migrace na území EU. Vhodným řešením by bylo omezení migračních
toků, kterého by se mělo dosáhnout hned několika kroky. Prvním krokem je
zlepšení systémového přístupu. Druhým krokem je masivní posílení kapacit i
procedur, a to především v členských zemích EU, které jsou oblastmi prvního
vstupu migrantů. Dosažení tohoto cíle by bylo reálné v případě urychlené
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implementace a zesílení úlohy konceptu hotspots. Tento koncept umožňuje rozlišení
migrantů mezi ty, kteří naší pomoc potřebují, a naopak ty, kteří musí být vráceni
(MVČR, 2016: 1–2).
Co se týče nelegální migrace, v České republice jsou od počátku října 2015
zjišťovány maximálně případy jednotlivců. Česká republika byla tak v tomto období
na okraji sekundárního migračního proudu do západní Evropy. V roce 2015
požádalo ČR o mezinárodní ochranu 1 525 osob, z toho 694 občanů Ukrajiny a 134
občanů Sýrie. V roce 2014 a na počátku roku 2015 bylo očekáváno navýšení
migrace z Ukrajiny v důsledku konfliktu na východní Ukrajině. Růst však
zaznamenal počet imigrantů z Kosova, avšak kvůli deklaraci ekonomických zájmů
byli tito imigranti v souladu s evropskými pravidly navráceni do Maďarska, nebo
přímo do Kosova. V květnu 2015 byli v ČR objeveni migranti jiných národností.
Tito migranti chtěli cestovat přes ČR do Švédska, nebo do Německa. Migranti byli
zástupci státních příslušností, jako je Irák, Sýrie, Somálsko nebo Bangladéš.
Ministerstvo vnitra nabídlo těmto migrantům možnost podat žádost o mezinárodní
ochranu na území, avšak tato možnost byla ve většině případů zamítnuta. Důvodem
byly pokyny převaděčů, které zahrnovaly nežádat o azyl v tranzitních státech EU.
V případě odmítnutí možnosti zažádat o mezinárodní ochranu na území došlo
k zadržení a následnému zajištění těchto migrantů (MVČR, 2016: 4–5).
V červnu 2015 proběhlo jednání mezi Ministerstvem vnitra a policií ČR, jehož
výsledkem bylo přijetí opatření ze strany policie ČR. Díky danému opatření by
měla být zajištěna bezpečnost v souvislosti s migrační vlnou v Evropě. Zajišťování
bezpečnosti má v tomto ohledu na starosti cizinecká, pořádková, dopravní a
kriminální policie. Mezi daná opatření patří např. kontroly s cílem zachytit nelegální
migranty na předem vytipovaných silničních tazích, vlakových spojích a na příjezdu
do ČR. Neboť docházelo k navyšování počtu tranzitujících osob přes ČR, bylo
vydáno opatření policejního prezidenta. Mimo jiné došlo k navýšení počtu
pobytových kontrol na předem vybraných lokalitách. Ke dni 13. 1. 2016 bylo
zjištěno v rámci tranzitní nelegální migrace v ČR celkem 3 315 osob (Institut pro
politiku a společnost, 2015; MVČR, 2016: 5).
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Důsledkem navyšujícího se počtu nelegálních imigrantů bylo navýšení kapacity
v detenčních zařízeních. Ještě v červnu 2015 byla kapacita 270 osob, což bylo do
října téhož roku navýšeno na kapacitu 1580 osob. V červenci 2015 došlo k
vládnímu schválení přijetí 1500 uprchlíků do roku 2017. Konkrétně mělo dojít
k relokaci 1100 uprchlíků z Itálie a Řecka, a k přesídlení 400 uprchlíků
z uprchlických táborů v Jordánsku a Kurdistánu. Tento závazek přijala ČR při
jednání EU o zavedení systému kvót, který byl prvně navržen v květnu téhož roku.
Ke dni 19. 1. 2016 bylo v detenčních zařízeních registrováno 98 osob, jejichž státní
příslušnosti byly Irák, Afghánistán a Ukrajina. Díky dodržování národních i
evropských pravidel dosáhla ČR takového stavu, kdy má nelegální tranzitní migraci
na území pod kontrolou (MVČR, 2016: 5; Institut pro politiku a společnost, 2015).
Co se týče žádostí o mezinárodní ochranu, v prosinci 2015 jich bylo v ČR
evidováno 140, kdežto v prosinci roku 2014 jich bylo evidováno 131. Největší
počet žádostí zaznamenávali příslušníci Ukrajiny, kterých bylo 57. Na druhém
místě byli příslušníci Sýrie, kterých bylo 12. Na třetím místě byli příslušníci Číny,
kterých bylo 10. Mezi další státy, jejichž příslušníci žádali o mezinárodní ochranu,
patřil Vietnam či Ruská federace. V prosinci 2015 bylo rozhodnuto celkem 98
žádostí, z nichž byla udělena mezinárodní ochrana 28 osobám. Dalších 27 osob
získalo doplňkovou ochranu. Doplňková ochrana byla udělena občanům Sýrie,
Ukrajiny, Iráku, Kuby, Libye, Ruska, Uzbekistánu a třem občanům bez STP. Azyl
získal pouze jeden občan, který byl zástupcem státní příslušnosti Mongolska. U 37
případů bylo řízení zastaveno a u 33 případů došlo k negativnímu rozhodnutí
(MVČR, 2016: 6–7).
Za prosinec 2015 bylo zjištěno při nelegální migraci na území ČR 388 osob. Při
nelegálním pobytu bylo odhaleno 372 osob a zbylých 16 osob bylo zjištěno při
nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR. Z 372 lidí, kteří byli v ČR
na nelegálním pobytu, bylo 125 občanů Ukrajiny, 43 občanů Kuvajtu a 28 osob
Ruska. Zástupci těchto státních příslušností byli předtím ve většině případů na
území ČR v legálním postavení. Co se týče nelegální migrace přes vnější
schengenskou hranici ČR, mezi osobami takto zjištěnými bylo nejvíce státních
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příslušníků Ruska, Pákistánu a Íránu. Po posílení opatření, která byla vydána
ohledně tranzitní nelegální migrace v polovině června 2015, bylo do konce roku
zjištěno 3 294 osob (MVČR, 2016: 7).
V prosinci 2015 bylo Českou republikou přijato 99 žádostí ze strany ostatních
členských států EU, což bylo realizováno dle Nařízení (ES) č. 343/2003. Mezi
nejvíce přijatými žádostmi byli státní příslušníci (seřazeno od největšího počtu
státních příslušníků po nejmenší) Arménie, Gruzie, Ázerbájdžánu, Ukrajiny, Sýrie,
Turecka, Kuby, Ruska, Iráku, Íránu, Mongolska, Afghánistánu, Alžírska, Egypta,
Kamerunu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Pákistánu, Pobřeží slonoviny a Šrí Lanky.
Co se týče členských států EU, které posílaly do ČR nejvíce žádostí, patří mezi ně
Francie, Německo a Švédsko. Česká republika naopak poslala 17 žádostí, a to
nejvíce do států Polska, Maďarska a Německa. Tyto žádosti se týkaly především
občanů Ukrajiny, Běloruska a Alžírska (MVČR, 2016: 7–8).
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2. Metoda výzkumu
Diplomová práce použije pro svůj výzkum kvantitativní obsahovou analýzu.
Základem výzkumu bude obsahová analýza textů, nikoliv způsob zpracování
analyzovaných dokumentů. Alois Surynek ve své knize s názvem Základy
sociologického průzkumu charakterizuje obsahovou analýzu jako prozkoumání
obsahu vytvořenou soustavou kategorií. V těchto kategoriích je předmět obsahové
analýzy vyjádřen zjednodušeně. Zároveň jsou v daných kategoriích určené jednotky
měření. U této analýzy bude cílem redukovat informace obsažené ve vybraných
článcích pouze na ty, které jsou relevantní vůči stanoveným hypotézám. U této
metody je pozitivní, že relativně přesně popisuje zkoumaný text a výsledkem je
možnost přehledného znázornění výsledků prostřednictvím číselných hodnot,
tabulek či grafů (Surynek – Kašparová, 2001).
Obsahová analýza je tradiční postup analýzy dokumentů. Tyto dokumenty
mohou mít různý charakter. Například se může jednat o hudební videoklipy,
internetové diskuze, komiksy, novinové články, fotografie z časopisů, televizní
seriály atd. Optika výzkumu může být u obsahové analýzy kvantitativní, avšak i
kvalitativní. Metoda obsahové analýzy je vhodná pro zjišťování tematické agendy
médií, a to za dvěma typy účelů. Prvním účelem je prozkoumání obsahu jediného
média. Na druhou stranu může být účelem komparace obsahů jednotlivých médií
mezi sebou, nebo v čase. Základem kvantitativní obsahové analýzy je měření
proměnných, ale i zkoumání frekvence jejich výskytu. Největší výhodou
kvantitativní obsahové analýzy je objektivita a nezávislost na výzkumníkovi u
výsledků, které analýza přináší. Výstupy kvantitativní obsahové analýzy mají
vysokou míru reliability. Zároveň je tento typ obsahové analýzy vhodný pro
zpracování velkého množství textů. Jednou z nevýhod kvantitativní obsahové
analýzy je neschopnost vysvětlit, co představují data, která přináší. Další slabinou
může v některých případech být objektivní stránka výzkumu, neboť dochází
k postavení získaných dat na základě kategorizačního systému výzkumníka
(Sedláková, 2014: 287–289; Trampota – Vojtěchovská, 2010: 99–110).
U vypracování obsahové analýzy je předem připravená struktura, podle níž by
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měla být daná analýza realizována. Tato struktura se skládá ze šesti základních
bodů. Prvním bodem je stanovení hypotézy či výzkumné otázky, díky čemuž bude
vymezené, co je předmětem sledování v obsahu vybraného média/médií. Téma,
které je zkoumáno, by mělo být rovněž časově vymezeno. Zároveň je možné
vymezení žánrové, což znamená výběr zkoumané části v případě, že nedojde ke
sledování celého média (Schulz – Scherer – Hagen – Reifová – Končelík, 2004: 31–
34). Hypotézy a výzkumné otázky budou v následující podkapitole.
Druhým bodem je operacionalizace, což znamená potřebu vypracování
odpovídající nejvhodnější metody pro vybrané téma ke zkoumání. Předpokladem je,
že by měla být zkoumaná data zpracována stejným způsobem a intersubjektivně.
V rámci operacionalizace je potřeba rovněž výběr jednotky měření, kterou bývá
často článek (Schulz – Scherer – Hagen – Reifová – Končelík, 2004: 31–34).
V rámci druhého bodu bude pro výzkumné téma – postoj vybraných politických
stran a prezidenta ČR k migraci – následující postup: Budou analyzovány volební
programy vybraných politických subjektů z roku 2013 a 2017, kdy se konaly
parlamentní volby. Předmětem této analýzy bude, zda a popřípadě jak se politické
strany a hnutí vymezovaly vůči migrační krizi, uprchlíkům, povinným
přerozdělovacím kvótám a migraci jako takové. Dále budou analyzovány články
vybraných médií a bude zaznamenáno, jak se předsedové vybraných politických
subjektů a prezident ČR staví k migraci. Mezi vybraná média patří Aktuálně, ČT24,
čtidoma, Deník, iDNES, Hospodářské noviny, info, iRozhlas, E15, Eurozprávy,
EUserver, Lidovky, Novinky, Parlamentní listy, Reflex, Týden a webová stránka
Miloše Zemana, která bude zdrojem analýzy v otázce postoje prezidenta ČR
k migraci. V těchto médiích byly vyhledávány následující slovní spojení: jméno
předsedy

daného

politického

migrace/imigrace/migranti/imigranti/uprchlíci/uprchlická

subjektu

a

krize/migrační

krize/povinné kvóty. Zároveň bude analyzováno, zda se postoj prezidenta ČR,
vybraných politických subjektů a jejich předsedů měnil ve vymezeném časovém
období. Jednotkou měření jsou tedy pro tuto práci volební programy a internetové
články.
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Třetím bodem obsahové analýzy je plánování a organizace, kdy dochází
k vymezení časového a organizačního průběhu šetření. V této části je potřeba
vypracovat kódovací manuál, což je soupis proměnných jednotlivých kategorií
s číselným označením. Tento bod zahrnuje mimo jiné i zkoušku, jejímž výsledkem
je představa, kolik dat je možné vypracovat za určitou dobu. V rámci tohoto bodu
vypracuji soupis proměnných kategorií, kdy budou očíslovány dílčí aspekty, k nimž
se budou vázat postoje vybraných politických subjektů, jejich předsedů a prezidenta
ČR. Mezi dílčí aspekty patří mj. hranice EU, uprchlíci, povinné kvóty atd. Zároveň
dojde v rámci tohoto bodu k organizaci času pro analýzu dostatečného množství
článků (Schulz – Scherer – Hagen – Reifová – Končelík, 2004: 31–34; Trampota –
Vojtěchovská, 2010: 106).
Čtvrtý bod zahrnuje přípravnou a ověřovací fázi. Aby byla zjištěna spolehlivost
kódování, je nutné provést pilotní výzkum. V případě nalezených nedostatků
ukázaných prostřednictvím pilotního výzkumu je potřeba změnit pracovní postup.
Postup bude následující: Při získání informace v rámci analýzy (např. postoj Babiše
k povinným kvótám), bude vyhledána daná informace i v jiných článcích. Pokud
dojde ke shodě v článku vydaném ve stejném období, bude výzkum pokračovat
(Schulz – Scherer – Hagen – Reifová – Končelík, 2004: 31–34; Trampota –
Vojtěchovská, 2010: 106).
V případě ověření metody následuje pátý bod – sběr dat. Zde dochází ke
zpracování jednotek a zaznamenávání kódů kategorií jednotlivých proměnných.
Posledním bodem je vyhodnocení, které spočívá v analýze získaných dat a jejich
interpretaci (Schulz – Scherer – Hagen – Reifová – Končelík, 2004: 31–34;
Trampota – Vojtěchovská, 2010: 106). Obsahová analýza bude mít stanovené
proměnné, jimiž jsou: řešení uprchlické krize, hranice EU, uprchlíci, migranti,
převaděči a povinné kvóty. Výsledkem bude vytvoření grafu, který znázorní, jaký
podíl měla migrace ve volebních programech vybraných politických subjektů před
parlamentními volbami 2013. Výsledky budou převedeny na procenta, přičemž
postup byl takový, že byl vypočítán celkový počet znaků včetně mezer v daném
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volebním programu. Toto číslo znamenalo 100%. Následně byly vyhledány postoje
k migraci. V případě, že se ve volebním programu nacházel postoj k migraci, byl
zjištěn počet znaků včetně mezer daného úseku věnujícímu se migraci. Poté byl
počet znaků včetně mezer převeden na procenta. Stejným způsobem bude zjištěn
podíl migrace ve volebních programech z roku 2017. Následně dojde ke komparaci
hodnot z roku 2013 a 2017.

2.1 Výzkumné otázky a hypotézy
Tato podkapitola zahrnuje hlavní výzkumné otázky (HVO), vedlejší výzkumné
otázky (VVO), hlavní hypotézy (HH) a vedlejší hypotézy (VH).
HVO1: Jaký je postoj vybraných politických stran ČR k migrační krizi?
VVO1:

Zahrnují

volební

programy

jednotlivých

politických

uskupení

uskupení

zahrnují

problematiku migrace?
VH1:

Volební

programy

jednotlivých

politických

problematiku migrace.
VVO2: Jak velký podíl tvořila migrace ve volebních programech?
VH2: Migrace tvořila ve volebních programech nejméně 10 %.
HVO1, operacionalizace: Mezi dané politické strany patří ANO, ČPS, ČSSD,
KDU-ČSL, KSČM, ODS, SPD, STAN, TOP 09 a Úsvit přímé demokracie.
Důvodem pro výběr těchto politických subjektů je fakt, že každý z nich překročil
alespoň jednou hranici pro vstup do PS PČR ve volbách 2013 nebo 2017. Právě
parlamentní volby z roku 2013 a 2017, respektive období kolem nich je předmětem
analýzy. Zdroji analýzy budou volební programy z roku 2013 a 2017. V rámci této
výzkumné otázky budou sledovány postoje a názory k příčinám migrační
krize, povinným přerozdělovacím kvótám, uprchlíkům a způsoby řešení, které
politické subjekty navrhují.
VVO1, operacionalizace: Volební programy, které budou analyzovány, jsou z roku
2013 a 2017, kdy proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Bude analyzováno, kolikrát je problematika migrace v daném volebním
programu zmíněna.
14

HVO2: Jaký je postoj předsedů vybraných politických subjektů k migrační
krizi?
VVO3: Je postoj předsedů odlišný od politických subjektů, které reprezentují?
VH3: Předsedové vybraných politických subjektů mají shodný postoj k migrační
krizi jako politické strany/hnutí, které reprezentují.
VVO4: Mění se ve stanovené časové ose postoj jednotlivých předsedů
k migrační krizi?
VH4: Předsedové politických subjektů zastávají po vymezené časové období stejný
postoj k migrační krizi.
HVO2, operacionalizace: Pro získání odpovědi na tuto výzkumnou otázku budou
analyzovány postoje těch předsedů, kteří vedli dané politické subjekty v období
parlamentních voleb 2013 a 2017. Patří mezi ně A. Babiš, T. Okamura, P.
Bělobrádek, K. Schwarzenberg, M. Kalousek, I. Bartoš, P. Fiala, P. Gazdík, V.
Filip, B. Sobotka a M. Chovanec. V rámci této výzkumné otázky budou sledovány
postoje a názory k příčinám migrační krize, povinným přerozdělovacím kvótám,
uprchlíkům a způsoby řešení, které tito předsedové navrhují.
VVO3, operacionalizace: V rámci této vedlejší výzkumné otázky budou
komparovány postoje politických stran/hnutí s postoji jejich předsedů, kteří vedli
dané politické subjekty v období parlamentních voleb 2013 a 2017.
VVO4, operacionalizace: Začátkem časové osy, od kdy jsou analyzovány veškeré
dokumenty, je rok 2013. Naopak konečným bodem časové osy je konec roku 2017.
HVO3: Jaký je postoj prezidenta ČR Miloše Zemana k migrační krizi?
VVO5: Mění se postoj prezidenta ČR Miloše Zemana k migraci ve stanoveném
časovém úseku?
VH5: Postoj prezidenta ČR Miloše Zemana k migraci se ve stanoveném
časovém úseku nemění.
HVO3, operacionalizace: Dokumenty, jejichž analýza by měla přinést odpověď na
stanovenou výzkumnou otázku, jsou internetové články, které zahrnují rozhovory,
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proslovy a výroky Miloše Zemana v daném časovém úseku k migraci. V rámci této
výzkumné otázky budou sledovány postoje a názory k příčinám migrační krize,
povinným přerozdělovacím kvótám, uprchlíkům a způsoby řešení, které prezident
ČR Miloš Zeman ve stanoveném časovém úseku zmiňoval.

2.2 Vzorek
Mezi politické strany a hnutí, jejichž volební programy budou analyzovány, patří
ANO, ČPS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, SPD, STAN, TOP 09 a Úsvit přímé
demokracie. Důvodem pro výběr těchto politických subjektů je fakt, že každý z nich
překročil alespoň jednou hranici pro vstup do PS PČR ve volbách 2013 nebo 2017.
Ve volebních programech z roku 2013 a 2017 budou vyhledávány pojmy jako
migrace, uprchlík, migrační krize, uprchlická krize, povinné kvóty, migrant a
běženec.
Neboť se další výzkumné otázky zabývají postoji prezidenta ČR Miloše Zemana
a předsedů politických stran a hnutí, budou dále analyzovány sociální sítě a
internetové články, které obsahují mimo jiné proslovy či rozhovory. Webové
stránky, ze kterých bude analýza čerpat, jsou Aktuálně, ČT24, Čtidoma, Deník,
E15, Eurozprávy, EUserver, Hospodářské noviny, iDNES, iRozhlas, Lidovky,
Novinky, Parlamentní listy, Reflex a Týden. Prvním kritériem pro výběr zdrojů pro
obsahovou analýzu byla frekventovanost tématu migrace. Právě na vybraných
webových stránkách byla daná problematika probírána do největší míry. Předmětem
vyhledávání na webových stránkách byla jména předsedů vybraných politických
subjektů, jméno prezidenta ČR a pojmy jako migrace, uprchlík, migrační krize,
uprchlická krize, povinné kvóty, migrant a běženec. Zároveň se jedná o české
zdroje, což bylo další kritérium pro jejich výběr. Časový úsek, ze kterého jsou
dokumenty analyzovány, je stanovený na období 2013–2017. Důvodem je
postavení práce mimo jiné na komparaci postojů vybraných politických subjektů
před parlamentními volbami, které se konaly v roce 2013 a 2017.

16

3. Analytická část
3.1 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnily ve
dnech 25. 10. – 26. 10. 2013. Volební účast byla 59,48 % a hranici pro vstup do PS
PČR překročilo sedm politických subjektů. Mezi dané politické subjekty patří
ČSSD, ANO, KSČM, TOP 09, ODS, Úsvit a KDU-ČSL. V následující kapitole
budou analyzovány volební programy politických subjektů, které se po těchto
volbách dostaly do PS PČR. Zároveň zde budou analyzovány volební programy
těch politických subjektů, které se ve volbách 2013 do PS PČR nedostaly, avšak
překročily volební klauzuli ve volbách následujících (2017). Předmětem analýzy
bude, zda se ve volebních programech vyskytují postoje daných politických
subjektů k migraci (Volby.cz, 2013).

K analýze postojů vybraných politických stran a hnutí k migraci byly
využity volební programy a programové letáky z roku 2013. U hnutí ANO
nebyl volební program z roku 2013 nalezen, avšak byl použit jiný zdroj, který
o obsahu daného programu píše. U Svobody a přímé demokracie nebyl žádný
potřebný dokument k obsahové analýze dohledán, neboť toto hnutí vzniklo až
v roce 2015.
3.1.1 ANO
Ve svém volebním programu politické hnutí ANO zmiňuje nekontrolovatelnou
migraci jakožto možnou mezinárodní hrozbu. ANO řadí migraci mezi takové
hrozby, kde se nachází i terorismus, organizovaný zločin, vojenské konflikty či
šíření zbraní hromadného ničení. Více se však migraci ve svém volebním programu
ANO nevěnuje (Čaněk, 2013).
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3.1.2 Česká pirátská strana
Před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se
konaly v roce 2013, vydala Česká pirátská strana svůj volební program, v němž
nebyla žádná zmínka o migraci a problematice s ní spojenou (Piráti, 2013).

3.1.3 ČSSD
Ve svém volebním programu, který nese název Prosadíme dobře fungující stát,
nevyjadřuje ČSSD svůj konkrétní postoj k uprchlíkům. Pouze je zde zmíněna
aktivita v oblasti rozvojové pomoci (ČSSD, 2013).

3.1.4 KDU-ČSL
Jedním z bodů volebního programu KDU-ČSL z roku 2013 je EU a zahraniční
věci. V rámci tohoto bodu je strana mimo jiné pro přísnější unijní imigrační politiku
s důrazem na integraci migrantů v Evropě, a to při zachování otevřenosti vůči
osobám pronásledovaným za podporu demokracie a náboženské svobody. Co se
týče oblastí postižených občanskou válkou, zde KDU-ČSL hovoří o politickém a
diplomatickém řešení s důrazem na účinnou pomoc místním obyvatelům. Tato
politická strana klade tradiční důraz na rozvojovou pomoc. KDU-ČSL se chce dále
zasadit o vstřícný přístup úřadů k lidem, kteří mají dle mezinárodního práva nárok
na azyl. Ve volebním programu je zmíněna i pozitivní motivace, mezi jejíž
konkrétní příklady patří trvalý pobyt, občanství či pracovní povolení. Z pohledu
státu by měly být známky integrace přistěhovalců do majoritní společnosti
oceňovány. Mezi důvody, proč by měla být daná integrace oceňována, patří placení
daní a zdravotního pojištění, docházka dětí do škol či znalost českého jazyka. U
nelegální imigrace by mělo docházet k jejímu potírání (KDU-ČSL, 2013).

3.1.5 KSČM
Ve volebním programu, který KSČM představila před volbami 2013, se doslova
migrací nezabývala. Ve volebním programu bylo například zmíněno odmítnutí
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snah, které by vedly při boji proti terorismu k omezování občanských a lidských
práv, rozvoji ozbrojení či zhoršování životních podmínek lidí (KSČM, 2013).

3.1.6 ODS
Volební program ODS se skládal z několika částí. V části zvané Vnitřní
bezpečnost ODS zmiňuje svůj postoj k migrační politice. Podle ODS musí být pro
Českou republiku migrační politika přínosem. Dále uvádí, že je důležité přijmout
pouze takový počet cizinců, jaký je schopna Česká republika integrovat. Ve
volebním programu je hovořeno o ulehčování podmínek těm, kteří jsou pro náš stát
přínosem. Na druhé straně hovoří o zpřísnění podmínek vstupu u cizinců, kteří
přichází kvůli zneužívání zdravotního a sociálního systému, jež je zde nastaven
(ODS, 2013).

3.1.7 STAN
Někteří představitelé hnutí Starostové a nezávislí obsadili v roce 2013 před
parlamentními volbami kandidátky TOP 09. Obsazení kandidátek TOP 09 ze strany
STAN bylo realizováno i v minulých letech (Aktuálně, 2013). Politické hnutí
STAN přijalo pro parlamentní volby 2010 a 2013 několik základních ideových
vymezení jejího postavení na české politické scéně. V tomto vymezení se hnutí
hlásí k ideálům evropské otevřenosti. Co se týče migrace, uprchlíků apod., postoj
daného politického hnutí není k této problematice vyjádřen (STAN, nedatováno).

3.1.8 TOP 09
Volební

program

TOP

09

zmiňuje,

že

nezbytnou

součástí

české

zahraničněpolitické identity, diplomatické praxe a tradice je podpora demokracie a
lidských práv, a to v takových částech světa, kde dochází k jejich porušování (TOP
09, 2013). TOP 09 se ve svém programovém letáku zavazuje k pomoci těm, kteří
pomoc prokazatelně potřebují. Zároveň zde však zmiňují, že každý člověk nese
odpovědnost za své zdraví, péči o rodinu, pracovní aktivity a zabezpečení na stáří
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(TOP 09, 2013a). Otázkou je, zda mezi potřebné, u kterých se zavazují představitelé
TOP 09 k pomoci, řadí i uprchlíky.

3.1.9 Úsvit přímé demokracie
V oblasti zahraniční politiky hovoří v rámci volebního programu Tomio
Okamura – lídr hnutí – o požadavku, který se týká přísných podmínek imigrační
politiky České republiky. Okamura zastával takový postoj, že spolu s ostatními
představiteli hnutí nechce nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod náboženských
fanatiků na území ČR (Úsvit přímé demokracie, 2013).

3.1.10 Svoboda a přímá demokracie
Svoboda a přímá demokracie vznikla v roce 2015 oddělením z Úsvitu přímé
demokracie. Z tohoto důvodu nemůže být volební program SPD z roku 2013
analyzován.

3.1.11 Výsledky voleb do PS PČR 2013
Volby do PS PČR, které se konaly v roce 2013, probíhaly ve dnech 25. – 26.
října. Ve volbách byla zaznamenána volební účast ve výši 59,48%. Nejvíce hlasů
získala ČSSD se ziskem 20,45%. Následovalo politické hnutí ANO 2011 se ziskem
18,65%. Necelých 15 % hlasů získala KSČM, za níž byla s necelými 12% TOP 09.
TOP 09 měla vytvořenou společnou koaliční kandidátku s politickým hnutím
STAN. Pod hranicí 10%, avšak s potřebným počtem hlasů pro vstup do PS PČR,
byly ODS, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a KDU-ČSL. Česká pirátská
strana získala 2,66% (Volby.cz, 2013).

3.1.12 Shrnutí obsahové analýzy
Následující graf znázorňuje, jaký podíl měla migrace ve volebních programech
vybraných politických subjektů před parlamentními volbami 2013. Výsledky jsou
znázorněny v procentech. Problematické je znázornění procentového podílu u hnutí
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ANO, neboť nebyl volební program z roku 2013 dohledán. Avšak podle výše
zmíněného zdroje se ANO ve volebním programu migraci věnovalo. Piráti, ČSSD,
KSČM, SPD, STAN a TOP 09 se migraci nevěnovaly. Důležité je zmínit informaci
ohledně SPD, která vznikla až v roce 2015. Strana, která se migraci věnovala, je
ODS s 0,5% podílem. Následuje KDU-ČSL s podílem 1,6% a Úsvit s podílem
2,2%.

Graf č. 1: Podíl migrace ve volebních programech vybraných politických stran a
hnutí v roce 2013 (v %).
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(Vlastní zdroj na základě odkázaných volebních programů).
České politické hnutí ANO označuje migraci ve svém volebním programu jako
hrozbu, která je srovnatelná s terorismem, organizovaným zločinem apod. Více se
migraci ve svém programu nevěnuje. KDU-ČSL je ve svém volebním programu pro
přísnější unijní imigrační politiku, která má klást důraz na integraci migrantů
v Evropě, přičemž má být zachována otevřenost vůči osobám pronásledovaným za
podporu demokracie či náboženské svobody. Podle KDU-ČSL má být oceňována
integrace. Důvodem je placení daní a zdravotního pojištění, znalost českého jazyka
apod. Co se týče nelegální imigrace, ta by měla být potírána. ODS ve svém
programu uvádí, že musí být pro ČR migrační politika přínosem a ČR může
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přijmout takový počet cizinců, který je schopna integrovat. Migranti, kteří jsou pro
ČR přínosem, mají mít dle ODS ulehčeny podmínky. Naopak migranti, kteří
přichází do ČR kvůli zneužívání zdravotního a sociálního systému, mají mít
podmínky zpřísněné. Úsvit přímé demokracie žádá přísné podmínky imigrační
politiky ČR. Zároveň se v programu píše o tom, že hnutí nechce nepřizpůsobivé
imigranty, nebo příchod náboženských fanatiků na území ČR.

3.2 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
V roce 2017 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, a to ve dnech 20. 10. – 21. 10. Volební účast byla 60,84%. Hranice pro
vstup do PS PČR byla překročena devíti politickými subjekty. Stejně jako ve
volbách 2013 překročily volební klauzuli následující politické subjekty: ANO,
ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS a TOP 09. Ve volbách v roce 2017 se kromě
zmíněných politických subjektů dostalo do PS PČR dostaly i následující politické
strany a hnutí: STAN, Česká pirátská strana a SPD, která vznikla oddělením z hnutí
Úsvit

přímé

demokracie.

V následující kapitole budou analyzovány volební programy politických subjektů,
které se po těchto volbách dostaly do PS PČR. Předmětem analýzy bude, zda se ve
volebních programech vyskytují postoje daných politických subjektů k migraci
(Volby.cz, 2017).

K analýze postojů vybraných politických stran a hnutí k migraci byly
využity volební programy a programové letáky z roku 2017. Volební program
České pirátské strany obsahoval odkaz na Postoj České pirátské strany k vlně
uprchlíků. Tento dokument byl rovněž analyzován. U Úsvitu přímé
demokracie nebyl žádný volební program či leták dohledán, což je
zapříčiněno tím, že v roce 2017 toto hnutí do parlamentních voleb
nekandidovalo.
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3.2.1 ANO
Volební program politického hnutí ANO před volbami do PSP ČR v roce 2017
nesl název Teď nebo nikdy a byl rozdělen na 22 částí. Oproti volebnímu programu
z roku 2013 je zde problematika migrace zmiňována více, což může být zapříčiněno
uprchlickou krizí započatou roku 2015. ANO považuje bezpečnost občanů v rámci
migrační krize a teroristických útoků v Evropě za prvořadou a hovoří o ochraně
národní identity jako o prioritě. Ve spojitosti s migrační krizí a teroristickými útoky
chce ANO navýšit finance pro zpravodajské služby a na obranu. Bezpečnost naší
země chce ANO hlasitě prosazovat na půdě EU a NATO. Ohledně vnější evropské
hranice prosazují představitelé hnutí její uzavření. V programu je rovněž zmíněná
důsledná obrana proti nelegální migraci, boj s pašeráky a řešení celé situace mimo
evropský kontinent. Za tento názor, který je dle hnutí považován za zájem náš i celé
Evropy, se musí podle programu bojovat i v Bruselu (ANO, 2017: 2).
Co se týče problematiky uprchlíků, ANO hovoří o tom, že musí zůstat
rozhodnutí o jejich přijímání v kompetenci jednotlivých států. Ve svém volebním
programu slibuje hnutí, že na úrovni EU udělá vše, co je v jeho silách, pro zastavení
ilegální migrace do Evropy. ANO hovoří o nutnosti řešení migrační krize ze strany
české i evropské zahraniční politiky prostřednictvím omezování migračních toků již
v zemích původu. Za tímto účelem se chce ANO podílet na řešení příčin migrace
v oblasti mezinárodních operací EU a NATO, a to především v takových oblastech,
kde dochází ke konfliktům. Díky tomuto kroku by mělo být předcházeno dalším
migračním vlnám. ANO ve svém programu hovoří o prosazování změny zaměření
rozvojových programů, které by se měly soustředit na konflikty rozvrácených
zemích a zemích s velmi špatnou životní úrovní (ANO, 2017: 14). Podle hnutí není
možné, aby byla Evropa jediným kontinentem, kde má nelegální migrace otevřené
hranice. ANO stojí za prosazováním vzniku operativních policejních jednotek. Tyto
jednotky by měly být speciálně vycvičeny ke společné obraně schengenského
prostoru před nelegální migrací. V případě potřeby by následně ve spolupráci
s Armádou České republiky plně zajistily ochranu našich státních hranic (ANO,
2017: 21–23).
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3.2.2 Česká pirátská strana
Ve volebním programu Pirátské strany z roku 2017, jehož název je Černé na
bílém, není o imigrantech velká zmínka, avšak je zde odkázáno na webovou
stránku, kde se nachází postoj České pirátské strany k vlně uprchlíků. Piráti ve
svém programu zastávají takový postoj, že hájí racionální přístup v řešení
uprchlické krize. Pirátská strana ve svém programu rovněž hovoří o tom, že
odmítají extrémní požadavky. Strana se zavazuje k pomoci co nejblíže k místům,
kde dochází ke konfliktům či k humanitárním krizím (Piráti, 2017: 14). Co se týče
řešení prostřednictvím kvót, vůči tomuto způsobu řešení jsou Piráti skeptičtí a
navrhují spíše společný evropský postup. Souhlasí se zavedením jednotného
azylového řízení. V tomto řízení by byly vymezeny preferované skupiny migrantů
ze strany členských států a naopak by byly vymezeny preferované cílové země ze
strany migrantů. Uprchlík by měl mít následně zaručeno přijetí, avšak nikoliv do
konkrétního státu. Piráti však podotýkají, že se tento postoj týká válečných a
politických uprchlíků, nikoliv uprchlíků ekonomických. Zatímco ekonomičtí
uprchlíci chtějí pouze lepší životní úroveň, političtí uprchlíci jsou pronásledováni
pro své názory a váleční uprchlíci se bojí o život a rodinu (Piráti, 2015).
Dle Pirátské strany chtějí získat migranti azyl v bohatších zemích, kam vede
cesta v některých případech přes území České republiky, která dobrovolně stanovila
počet uprchlíků k přijetí na 1500. Pirátská strana nepovažuje toto číslo za nijak
závratné. Příslušníci Pirátské strany mluví o možnosti podání žádosti o azyl ze
strany uprchlíků, a to co nejblíže své vlasti, nikoliv ve státech EU. Díky možnosti
získat azyl v nejbližších oblastech by mohlo dojít alespoň zčásti ke snížení tlaku na
evropské státy. Pokud by docházelo k podávání žádostí o azyl mimo území EU
nebo v unijních táborech na vnějších hranicích, byly by tak již v raném stádiu
vyloučeny ty osoby, jejichž přesídlení do EU je nežádoucí. Mezi tyto osoby řadíme
např. zločince, teroristy, násilníky, osoby porušující lidská práva apod. Evropa by
dle Pirátů měla primárně pomáhat uprchlíkům v případě, že nemají jinou možnost
zachovat si život a rodinu. Taktéž by měla Evropa pomáhat i preferovaným
skupinám ekonomických migrantů. Ve spojitosti s tímto názorem podporují Piráti
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rovněž zřizování azylových zařízení mimo území EU (Piráti, 2015).
Zároveň souhlasí s jednotnou žádostí o azyl pro všechny členské země EU, ve
které by žadatel uvedl preferovanou zemi. Žadatel by měl uvést důvody, proč
preferuje danou zemi. Mezi dané důvody by mohl patřit např. fakt, že má
v preferované zemi své příbuzné apod. I přesto je nutno konstatovat, že by uprchlík
neměl mít v rámci EU nárok s konečnou platností určovat, který stát ho přijme.
V případě umisťování do jiné než preferované země by nemělo docházet k jejímu
průběhu podle povinných kvót, nýbrž na základě dobrovolné solidarity. Členské
státy by měly disponovat právem veta při přijímání jednotlivých migrantů. Právo
veta by mělo být dáno kritérii daného státu, mezi nimiž by mohla být mimo jiné i
znalost jazyka, vazba na stát apod. Mimo jiné Piráti trvají na tom, aby byla
dodržována evropská pravidla odebírání otisků prstů, biometrických údajů migrantů
a sdílení dat s nimi spjaté. Tyto data by měla být sdílena mezi bezpečnostními
složkami členských států (Piráti, 2015).
K pokrytí nákladů, které jsou spojené s umístěním žadatelů o azyl, navrhují
představitelé Pirátské strany společný rozpočet EU, což by byla značná součást
řešení dané problematiky. Do společného rozpočtu by všechny členské země
přispívaly poměrnou částí. Díky společnému rozpočtu budou uprchlíci a náklady
s nimi spojené financovány spravedlivě prostřednictvím všech členských států a
nebude brán zřetel na to, kde podají žádost o azyl. Jako inspiraci pro výpočet podílů
jednotlivých zemí na společném rozpočtu vnímají příslušníci České pirátské strany
tzv. Königsteinský klíč. V tomto případě by byly podíly jednotlivých států určovány
ze 2/3 dle jejich daňových výnosů a zbylá třetina by se odvíjela od jejich populace.
Tento typ řešení by nahradil systém kvót, který považují Piráti za nesmyslný (Piráti,
2015).
Piráti kladou důraz na dlouhodobý a systematický boj EU proti nelegálním
převaděčům. Zároveň hovoří o potřebě apelu ze strany EU na USA, země Perského
zálivu a Rusko, aby taktéž přijaly část uprchlíků. V případě, že by dle předběžného
posouzení nebyl určitý uprchlík vnímán jako bezpečnostní riziko, měl by mít
možnost pracovat již při čekání na vyřízení žádosti o azyl. Česká republika by měla
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uprchlíky, kteří budou úspěšní se žádostí o azyl, co nejrychleji integrovat. Danou
integrací mají Piráti na mysli naučení jazyka, začlenění do škol, asistence při
hledání zaměstnání atd. U nově příchozích cizinců by mělo dojít k seznámení se se
základními občanskými právy, svobodami a společenskými normami v ČR.
Členové České pirátské strany kladou rovněž důraz na rovnoprávnost všech lidí
(Piráti, 2015).

3.2.3 ČSSD
Dobrá země pro život byl název volebního programu politické strany ČSSD před
volbami do PS PČR v roce 2017. Ve volebním programu je zahrnut takový postoj
strany, že nedovolí snížení ceny práce v ČR neregulovanou pracovní migrací ze
zemí, které jsou mimo EU. V oblasti bezpečnosti poukazují na řadu nových hrozeb,
na které je třeba reagovat. Za nejzávažnější hrozbu považuje ČSSD nárůst
terorismu. Zároveň sílí rizika kybernetických útoků, nelegální migrace atd. Podle
ČSSD se dají zmíněné problémy řešit, avšak je potřeba komplexní řešení. Jako
součást řešení považují posílení evropských vojenských kapacit, jehož důsledkem je
větší akceschopnost NATO s perspektivou vzniku samostatné evropské armády
(ČSSD, 2017).
Dále ve svém programu ČSSD zmiňuje udržení výhod schengenského systému
volného pohybu osob. Ve spojitosti s volným pohybem osob klade důraz na
kontrole nad tím, kdo do Evropy přichází. Dle ČSSD je nutné dobudování účinné
společné ochrany vnějších hranic EU a Evropské pohraniční a pobřežní stráže.
Zároveň jsou představitelé ČSSD pro podporu vytváření systému preventivních
opatření k zastavení nelegální migrace. Jako příklad zmiňují cílené a podmíněné
poskytování humanitární a rozvojové pomoci v zemích Afriky a Asie, odkud lidé
nejčastěji přicházejí. Naopak je ve volebním programu odmítán takový model,
jehož principem jsou povinné přerozdělovací kvóty (ČSSD, 2017).
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3.2.4 KDU-ČSL
Volební program KDU-ČSL se nazýval Zodpovědně pro společný domov. KDUČSL chce podle svého volebního programu řešit problematiku migrační vlny, a to
prostřednictvím regulace migračních toků a eliminace ilegální migrace. Tyto kroky
považuje KDU-ČSL za priority české evropské a zahraniční politiky. Ve spojitosti
s tímto postojem chce KDU-ČSL navýšit finanční příspěvky do programů
rozvojové pomoci. Co se týče vnějších hranic, KDU-ČSL podporuje užší spolupráci
členských států EU v rámci ochrany vnějších hranic a zajištění vnitřní bezpečnosti
EU. Zároveň je ve volebním programu vyjádřena podpora reformy společné azylové
politiky, jejímž cílem by byla stabilizace zemí v evropském sousedství. Taktéž je
zde patrná podpora efektivní návratové politiky (KDU-ČSL, 2017).

3.2.5 KSČM
Volební program KSČM před volbami do PSP ČR 2017 měl na úvodní straně
heslo Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma a skládal se z několika kapitol,
které byly napsány v bodech. Ohledně migrace a problematice s ní spojenou chtějí
řešit příčiny migrační krize a odmítají kvóty na přerozdělování uprchlíků. Zároveň
KSČM prosazuje bezpečnější a jednotnější Evropu, a to především v boji proti
terorismu a proti zavření české ambasády v Sýrii. Prostřednictvím preventivních
akcí chce dospět k zamezení migračních vln. Vojenské akce prosazuje KSČM
pouze se souhlasem OSN. KSČM klade důraz na řešení příčin migrační krize –
konkrétně chce stabilizovat poměry v místě vzniku dané příčiny. Zároveň v tomto
ohledu požaduje větší odpovědnost států, jež se spolupodílely nebo zapříčinily
destabilizaci tamních režimů. Po EU požaduje regulaci migrace na svém území, a to
při respektování suverenity členských zemí (KSČM, 2017).

3.2.6 ODS
Volební program ODS nese název Silný program pro silné Česko. V rámci bodu
Vnější a vnitřní bezpečnosti ODS odmítá povinné kvóty pro uprchlíky navržené
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EU. V bodě zvaném Zahraniční věci a evropská politika se ODS více věnuje
problematice spojené s migrací. Například hovoří o tom, že chtějí zavést
odpovědnou a důslednou přistěhovaleckou politiku. Podle členů ODS je důležité
ulehčování podmínek pro vstup těm cizincům, kteří mohou být přínosem. Naopak
jsou pro zpřísnění podmínek pro vstup těm cizincům, kteří chtějí zneužít sociální
systém a nemají úctu k zákonům, hodnotám a zvykům ČR (ODS, 2017).
Zároveň chtějí členové ODS prosadit odmítnutí veškeré legislativy, která je
v rozporu s národními zájmy ČR. Jako příklad jsou uvedeny mimo jiné povinné
kvóty pro uprchlíky. ODS chce prosadit výjimku ze společné azylové a migrační
politiky. Představitelé ODS chtějí podpořit aktivní a cílenou politiku vůči zemím,
které jsou v bezprostředním sousedství Evropy. Mezi dané země patří zejména státy
severní Afriky a Blízkého východu. Cílem této podpory je posílení stability a
prosperity v těchto zemích, čímž by došlo ke snížení bezpečnostního rizika (ODS,
2017).

3.2.7 SPD
Svoboda a přímá demokracie se k problematice migrační krize vyjadřuje ve
svém volebním programu více, než velké politické strany jako např. ODS, KSČM
nebo ČSSD. SPD považuje nelegální imigraci, která dle hnutí před volbami do PS
PČR v roce 2017 probíhala, za počáteční fázi konfliktu. V důsledku zmíněného
konfliktu bude dle SPD ohrožena svoboda, demokracie i samotná existence ČR a
našeho národa. Představitelé SPD nehlásají ve svém programu nenávist k žádnému
národu, rase, kultuře nebo náboženství. Zmiňují národní tradice naší společnosti a
jsou připraveni tyto hodnoty chránit, poněvadž jsou podle nich základem
demokracie, svobody a lidských práv. Dodávají, že je s těmito hodnotami
probíhající islamizace evropských zemí neslučitelná (SPD, 2017).
Za nástroj islamizace považuje SPD multikulturní ideologii, kterou důsledně
odmítá. Ve volebním programu zastávají takový názor, že není povinností ČR
otevřít dveře každému, kdo by se chtěl v naší zemi usadit. Pro cizince je dle SPD
pobyt v ČR privilegiem. V případě, že by chtěl v ČR někdo z jiné země pracovat,
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musí respektovat naše hodnoty a přizpůsobit se. Zároveň je v programu vyzýváno
k tomu, aby byli obyvatelé ČR dobrými vlastenci, vážili si a respektovali jiné
národy, avšak žádali stejný respekt od nich. V rámci České republiky požadují
přísné podmínky imigrační politiky. Odmítají „nepřizpůsobivé“ imigranty nebo
příchod islámských náboženských „fanatiků“. Taktéž odmítají vnucení přijímání
nelegálních imigrantů a islamizaci naší země pod záminkou multikulturalismu
(SPD, 2017).
Představitelé SPD kladou důraz na účinnou kontrolu hranic, na které by se podle
nich měla podílet Policie ČR. Zároveň požadují důsledné sledování islamistů
podporujících džihád a právo šaría ze strany zpravodajských složek. Právo šaría a
islámský džihád je totiž představiteli SPD považovány za ohrožení naší svobody a
bezpečnosti. Orgány, které jsou činné v trestním řízení, by dle SPD měly důsledně
postihovat projevy radikálního islámu. Prosazují novou koncepci Armády ČR, kdy
by byl posílen systém aktivních záloh, a došlo by k zapojení občanů ČR do obrany
země. Ohledně Armády ČR doplňují požadavek o ukončení její zahraniční expedice
bez mandátu OSN a zároveň začátek přípravy k obraně země. V rámci EU se
představitelé SPD zavazují k tomu, že budou žádat plnou suverenitu mimo jiné
v oblasti imigrace, vnitřní a vnější bezpečnosti (SPD, 2017).

3.2.8 STAN
Volební program českého politického hnutí byl veden pod heslem Chceme vrátit
stát zodpovědným občanům. Problematika migrace je v programu otevřena tím, že
STAN poukazuje na gradující krizi v severní Africe a na Blízkém východě, která je
způsobená nedostatkem zdrojů i mocenskými krizemi. Tato krize dle představitelů
politického hnutí vyvíjí migrační tlak na Evropu. Za příčinu migrace považují
mezinárodní nestabilitu. Mezi zásadní partnery řadí státy euroatlantického prostoru,
s nimiž je sdílen základní hodnotový rámec ČR. Ve volebním programu je kladen
důraz na prevenci konfliktů prostřednictvím efektivní zacílené rozvojové pomoci a
zahraničněpolitické

spolupráce.

Všemi

dostupnými

nástroji

krizového

managementu (např. mírové mise) pak navrhují zasáhnout v případě eskalace
29

napětí, a to s důrazem na komplexní rekonstrukci po skončení konfliktu. Podle
představitelů STAN není levnější a účinnější řešení následků migrace, nýbrž
realizace její včasné prevence. Zároveň souhlasí s větší a koordinovanější ochranou
vnějších hranic EU (STAN, 2017).

3.2.9 TOP 09
Podle TOP 09 jsou země Evropy ohroženy terorismem a migrací nebývalých
rozměrů. Ve svém volebním programu zmiňují představitelé TOP 09 EU jako
vyhovující platformu. Evropa dle nich stojí proti výzvám vnějšího původu a musí je
zvládnout. Mezi dané výzvy řadí teroristické útoky, klimatické změny, války na
Blízkém východě, agresivní Rusko nebo nekontrolovanou migraci. Česká republika
by dle TOP 09 měla aktivně přispívat k unijní zahraniční politice, neboť zajištění
zájmů ČR ve světě má svůj počátek v promyšlené politice v rámci EU. TOP 09
zmiňuje několik oblastí, jež nemohou s úspěchem řešit jednotlivé státy Evropy
samy. Jednou z oblastí je i migrace. V rámci EU je poskytován prostor pro efektivní
společnou politiku v daných oblastech. Zásadní je pro ČR zachování schengenského
prostoru, s čímž je spojena společná kontrola vnější hranice prostřednictvím
Společné pohraniční a pobřežní stráže. Zároveň je pro zachování schengenského
prostoru důležitý rozvoj Schengenského informačního systému v takové míře, aby
došlo k zastavení nelegální ekonomické migrace do Evropy (TOP 09, 2017).
Volební program TOP 09 obsahuje důraz na řešení situace v okolí Evropy –
zejména v zemích Afriky. Povinností ČR je dle TOP 09 efektivně přispět
k udržitelným

podmínkám

života

v daných

zemích.

Konkrétně

navrhují

podmíněnou rozvojovou pomoc, investice a projekty, jejichž následkem by bylo
snížení

dopadů

klimatických

změn.

Osobám

z nejpronásledovanějších

a

nejzranitelnějších skupin by měla být ze strany ČR a ostatních evropských zemí
poskytnuta mezinárodní ochrana. V zemích, kde jsou uprchlíci nejvíce ohroženi,
podporuje TOP 09 vznik bezpečnostních zón. Podle této politické strany by mělo
dojít k využití váhy EU a prosazení zmíněných bezpečných center. U cizinců, kteří
nezískají mezinárodní ochranu a pobývají v schengenském prostoru nelegálně,
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podporuje TOP 09 návratovou politiku. Naopak legální migraci na trh práce
považuje pro typ otevřené ekonomiky, která je v ČR, za nezbytnou. V tomto ohledu
má docházet k reakci na aktuální nedostatky trhu práce, avšak je potřeba vyvarovat
se chybám, které v migrační a integrační politice vytvořili západoevropští spojenci
(TOP 09, 2017).
V závěru probírané problematiky migrace TOP 09 dochází k takovému postoji,
že si musí ČR sama určit, jaký počet, z jakých zemí a s jakým typem kvalifikace
budou přicházet ekonomičtí migranti na trh práce. Zároveň je připravena podpořit ty
členské státy EU, které nebudou samy migraci zvládat. Představitelé TOP 09
doplňují, že musí být vyspělá evropská společnost odolná a musí zvládat nové
výzvy včetně dané migrace (TOP 09, 2017).

3.2.10 Úsvit přímé demokracie
Úsvit přímé demokracie neměl před parlamentními volbami v roce 2017 volební
program, který by mohl být analyzován.

3.2.11 Výsledky voleb do PS PČR 2017
Ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017 se konaly volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Dne 22. 11. 2017 provedl Český statistický úřad v souladu
s Usnesením Nejvyššího správního soudu Vol 58/2017 – 173 ze dne 19. 11. 2017
změny v prezentačním systému výsledků voleb a souvisejících datových fondů.
Kvůli danému usnesení došlo k přepočítání hlasů, díky čemuž jsou na webu
volby.cz výsledky původní i upravené. Práce se zaměří na aktualizované výsledky.
Volební účast dosahovala v těchto volbách 60,84%. Nejvíce hlasů – konkrétně
29,64% - získalo politické hnutí ANO 2011. Následovalo ODS s počtem hlasů
11,32%. Přes 10% hlasů získala Česká pirátská strana i SPD. Více než 7% získala
KSČM a ČSSD. Necelých 6% hlasů získala KDU-ČSL, za níž byla politická strana
TOP 09. Na posledním postupujícím místě do PS PČR bylo hnutí STAN, jež
získalo 5,18 % hlasů (Volby.cz, 2017).
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3.2.12 Shrnutí obsahové analýzy
Následující graf komparuje podíl migrace ve volebních programech vybraných
politických subjektů z roku 2013 a 2017. U hnutí ANO je komparace
problematická, neboť nebyl dohledán volební program z roku 2013, kde se podle
jiného zdroje o migraci píše, avšak nezmiňuje, do jaké míry. Piráti věnovali migraci
0,6 % podíl ve svém volebním programu, avšak lze zmínit ještě jednu procentuální
hodnotu. Piráti totiž ve svém volebním programu odkazují na dokument z roku
2015, kde zmiňují svůj postoj k migraci. Pokud by se volební program spojil
s daným dokumentem, tvořila by zde migrace podíl o hodnotě 31,3%. KDU-ČSL se
oproti roku 2013 věnovala tématu migrace méně, a to o 0,3 %. Příčinou může být
rozšíření volebního programu o jiná témata, čímž se podíl migrace snížil. Hnutí
Úsvit v roce 2017 neslo jiný název, avšak podstatné je, že v parlamentních volbách
tohoto roku nekandidovalo, což zapříčinilo výsledek 0%. Podíl migrace ve
volebním programu ČSSD z roku 2017 činil 2,2%, což byla změna oproti volbám
z roku 2013, kdy se ČSSD ve svém programu o migraci nezmiňovala. Totožná
situace je u KSČM, STAN a TOP 09. Tyto politické subjekty se rovněž v roce 2013
o migraci nezmínili, kdežto v roce 2017 ano. SPD věnovala ve svém volebním
programu z roku 2017 migraci největší prostor (jestliže nebudeme brát potaz
číselnou hodnotu ČPS v případě sloučení volebního programu a stanoviska
k migraci). U hnutí SPD však absentuje možnost komparace mezi volebními
programy z roku 2013 a 2017, neboť v roce 2013 ještě neexistovalo. Podíl migrace
ve volebním programu ODS z roku 2017 byl o necelá 2% vyšší, než ve volebním
programu z roku 2013.
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Graf č. 2: Podíl migrace ve volebních programech vybraných politických stran a
hnutí v roce 2013 a 2017 (v %).
10
8
6
2013

4

2017

2
0
ANO

ČPS

ČSSD KDU- KSČM ODS
ČSL

SPD STAN TOP Úsvit
09

(Vlastní zdroj na základě odkázaných volebních programů).
Z následující tabulky vyplývá, zda se vybrané politické strany a hnutí ve svých
volebních programech z let 2013 a 2017 migrací zabývaly, popřípadě, zda se jejich
postoj k migraci v rámci vybraných volebních programů změnil.
První obsahová analýza se týkala toho, zda obsahovaly vybrané volební
programy postoj politických subjektů k migraci. Bylo zde nastaveno následující
číslování: Pokud nebyl postoj k migraci vyjádřen ani v jednom z volebních
programů, získal daný politický subjekt číslo 0. V případě, že obsahoval postoj
k migraci alespoň jeden z volebních programů, získal daný politický subjekt číslo 1.
Jestliže byl postoj obsažen v obou volebních programech, získal daný politický
subjekt číslo 2.
Druhá obsahová analýza, jejíž výsledek je zanesen do tabulky č. 1, se týkala
toho, zda se postoj politických stran či hnutí k migraci v rámci volebních programů
měnil. Zde bylo nastaveno následující označování prostřednictvím písmen:
A: Postoj je v obou analyzovaných volebních programech zcela shodný.
B: Ve volebním programu z roku 2017 přibyly dílčí postoje k migraci, avšak
v postojích z volebního programu z roku 2013 je shoda.
C: Ve volebním programu z roku 2017 přibyly dílčí postoje k migraci. Co se týče
postojů z volebního programu z roku 2013, zde je neshoda.
D: Postoj je v rámci analyzovaných volebních programů zcela odlišný.
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E: V jednom z analyzovaných volebních programů není postoj k migraci zmíněn.
Tabulka č. 1: Změnil se postoj vybraných politických subjektů k migraci v rámci
volebních programů z let 2013 a 2017?
Migrace ve vol.

Shoda v postoji?

programech?
ANO

2

B

ČPS

1

E

ČSSD

1

E

KDU-ČSL

2

B

KSČM

1

E

ODS

2

B

SPD

1

E

STAN

1

E

TOP 09

1

E

Úsvit

1

E

(Vlastní zdroj na základě odkázaných volebních programů).
Z tabulky vyplývá, že pouze tři politické subjekty měly v obou analyzovaných
volebních programech zanesen postoj k migraci. Mezi tyto subjekty patří ANO,
KDU-ČSL a ODS. Zbylé politické strany a hnutí měly zanesen postoj k migraci
pouze v jednom z volebních programů. Dalším výsledkem, který lze z tabulky
vyčíst, je shoda v postojích politických subjektů v oblasti migrace. U ANO, KDUČSL a ODS je zřejmé, že ve volebním programu z roku 2017 přibyly dílčí postoje
k migraci, avšak v rámci postojů z volebních programů 2013 panuje shoda. U
zbylých politických subjektů nelze shodu mezi postoji v rámci vybraných volebních
programů vysledovat, neboť v jednom z volebních programů neměly svůj postoj
zanesen.
Kromě Úsvitu přímé demokracie, měly všechny vybrané politické subjekty ve
svém volebním programu zahrnut svůj postoj k migraci či uprchlíkům. Hnutí ANO
hovoří o bezpečnosti občanů v rámci migrační krize a teroristických útoků jako o
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prvořadé. Dále hovoří o navýšení financí pro oblast obrany. ANO prosazuje
uzavření vnější evropské hranice. ANO klade důraz na obraně proti nelegální
migraci a řešení situace mimo Evropu, a to např. prostřednictvím mezinárodních
operací EU a NATO ve válečných oblastech. Ohledně přijímání uprchlíků má
rozhodovat každý stát samostatně. V případě potřeby by měly policejní jednotky
spolu s Armádou ČR zajistit ochranu hranic ČR.
Česká pirátská strana chce pomoci v oblastech, kde dochází ke konfliktům či
humanitárním krizím. Ohledně kvót je ČPS skeptická a navrhuje spíše společný
evropský postup. Je pro zavedení jednotného azylového řízení, kde by došlo
k vymezení preferovaných migrantů a preferované cílové země. Uprchlíci by měli
mít možnost žádat o azyl v nejbližších státech k zemím svého původu. Evropa by
měla pomáhat uprchlíkům, kteří nemají jinou možnost zachovat si život a rodinu, a
preferovaným skupinám ekonomických migrantů. Azylová zařízení by měla být
mimo Evropu. Umisťování uprchlíků by mělo být prostřednictvím dobrovolné
solidarity. Dále ČPS navrhuje společný rozpočet EU, který by nahradil systém kvót.
Část uprchlíků by měly přijmout i USA, země Perského zálivu a Rusko.
ČSSD chce kontrolovat, kdo do Evropy přichází. Klade důraz na dobudování
účinné společné ochrany vnějších hranic EU a Evropské pohraniční a pobřežní
stráže. ČSSD je pro zastavení nelegální migrace. Hovoří rovněž o poskytování
humanitární a rozvojové pomoci v zemích Afriky a Asie, odkud lidé nejčastěji
přicházejí. ČSSD odmítá povinné přerozdělovací kvóty.
KDU-ČSL chce regulovat migrační toky a eliminovat ilegální migraci. Ohledně
vnějších hranic je v programu podporována spolupráce členských států EU. Rovněž
je zde podpora efektivní návratové politiky.
KSČM požaduje řešení příčin migrační krize (v místě vzniku příčiny) a odmítá
kvóty na přerozdělování uprchlíků. Prostřednictvím preventivních akcí chce dospět
k zamezení migračních vln. Požaduje po EU respektování suverenity členských
zemí při regulaci migrace.
ODS odmítá povinné kvóty pro uprchlíky. Dle ODS je důležité ulehčování
podmínek pro vstup těm cizincům, kteří mohou být přínosem. Naopak jsou pro
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zpřísnění podmínek pro vstup těm cizincům, kteří chtějí zneužít sociální systém a
nemají úctu k zákonům, hodnotám a zvykům ČR. ODS klade důraz na posilování
stability a prosperity v zemích severní Afriky a Blízkého východu.
SPD považuje nelegální imigraci za počáteční fázi konfliktu, jehož důsledkem
bude ohrožení svobody, demokracie i existence ČR a našeho národa. Ve volebním
programu zastávají takový názor, že není povinností ČR otevřít dveře každému, kdo
by se chtěl v naší zemi usadit. SPD odmítá „nepřizpůsobivé“ imigranty nebo
příchod islámských náboženských „fanatiků“. Rovněž odmítá vnucení přijímání
nelegálních imigrantů. Rovněž hovoří o kontrole hranic. V rámci EU požaduje SPD
suverenitu v několika oblastech, mezi něž patří např. migrace.
STAN klade důraz na prevenci konfliktů prostřednictvím efektivní zacílené
rozvojové pomoci a zahraničněpolitické spolupráce. STAN souhlasí s větší a
koordinovanější ochranou vnějších hranic EU.
Podle TOP 09 má zajištění zájmů ČR ve světě svůj počátek v promyšlené
politice v rámci EU. TOP 09 si myslí, že migrace je jedna z oblastí, kterou nemohou
s úspěchem řešit jednotlivé státy Evropy samostatně. TOP 09 klade důraz na
společné kontrole vnější hranice prostřednictvím Společné pohraniční a pobřežní
stráže. Situace by měla být podle TOP 09 řešena v okolí Evropy. U cizinců, kteří
nezískají mezinárodní ochranu a pobývají v schengenském prostoru nelegálně,
podporuje TOP 09 návratovou politiku. Naopak o legální migraci na trh práce
hovoří jako o nezbytné. Podle TOP 09 si musí ČR sama určit, jaký počet, z jakých
zemí a s jakým typem kvalifikace budou přicházet ekonomičtí migranti na trh práce.
Zároveň hovoří o podpoře členských zemí EU, které nebudou migraci zvládat
samostatně.

3.3 Postoje předsedů politických stran a hnutí
U vybraných médií proběhla obsahová analýza ve stanoveném časovém úseku 1.
1. 2013 – 31. 12. 2017. Celkem bylo analyzováno 273 článků, přičemž nejvíce jich
bylo vybráno z následujících webových stránek: ČT24, iDNES, Novinky a
Parlamentní listy. Ze zdroje iDNES bylo vybráno 47 článků k obsahové analýze. U
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webové stránky ČT24 bylo analyzováno 36 článků. Analýza dále obsahovala 39
článků z Parlamentních listů, 30 článků z webové stránky Novinky.cz a 19 článků
ze zdroje Deník.cz. Ze zbylých zdrojů bylo k analýze využito 102 článků.

3.3.1 ANO 2011 – Andrej Babiš
Před volbami do PS PČR v roce 2013 nebyl v médiích zveřejněn postoj Andreje
Babiše k migraci, uprchlíkům apod. Důvodem může být fakt, že v Evropě propukla
uprchlická krize až v roce 2015.
V roce 2015, kdy v České republice propukla uprchlická krize, byl medializován
postoj Andreje Babiše k uprchlíkům. Babiš v červenci 2015 navrhoval, aby byli
uprchlíci nejprve v táborech mimo Evropu – v severní Africe nebo na Blízkém
východě. Poté by mohli přicházet do Evropy. Dále navrhuje řešení vlny uprchlíků
nejen ze strany EU, nýbrž i největšími státy pod záštitou OSN. Mezi zmíněné státy
řadí USA, Rusko, Čínu a Saudskou Arábii. Tyto státy by měly jednat s EU pod
záštitou OSN. K dobrovolnému rozdělování uprchlíků EU do některých zemí
Evropy, včetně České republiky, je Babiš zdrženlivý. Babiš považuje dobrovolné
rozdělování uprchlíků za největší ohrožení Evropy, nikoliv řešení krize. Na druhé
straně Babiš zmiňuje problém ČR v oblasti pracovní síly, díky čemuž v roce 2015
požádal ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka o zrychlení vydávání víz
ukrajinským dělníkům. Ukrajinští dělníci dle něj zčásti vyřeší problém s pracovní
sílou u českých firem (iDNES, 2015).
V září 2015 byl na webu Hospodářských novin vydán článek, který informoval o
brzké změně politiky hnutí ANO k imigrační krizi. Tato nová politika mění některé
dřívější výroky svého lídra Andreje Babiše. Nová politika měla prosazovat mimo
jiné i potápění lodí pašeráků lidí, a to bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Zároveň
je zde boj s xenofobií a radikalizací ve veřejné debatě. Co se týče vnějších hranic
EU, zde prosazuje ANO větší kontrolu (Housková, 2015). Ve stejném období Babiš
opět zdůraznil potřebu uprchlíků pro náš stát jakožto pracovní sílu. Nyní tak pojal i
uprchlíky ze Sýrie. Na podzim 2015 Evropská komise chtěla, aby ČR přijala 4000
běženců. Povinné kvóty byly mj. i Andrejem Babišem odmítány (Houska, 2015).
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V létě 2016 Andrej Babiš změnil svůj postoj vůči migrantům. Zatímco nejprve
imigranty neodmítal, neboť v nich viděl možnou pracovní sílu, později svůj názor
změnil. V roce 2016 řekl, že je potřeba udělat všechno proto, aby byli migranti
odmítnuti. Zároveň zmiňuje kvóty, které je třeba odmítnout, i přesto, že u nich byla
ČR přehlasována. Babiš by odmítl kvóty i za předpokladu, že by dostala ČR sankce
za jejich nesplnění (Fendrych, 2016). V roce 2017 zastává Babiš podobný názor
jako v roce 2016. Na svém Facebookovém profilu tehdy napsal, že je ANO od
začátku lídrem protiimigrantské agendy. Zároveň dodává, že ANO nemá tento
postoj jen před volbami a kvůli nim. Co se týče uprchlíků ze Sýrie, dle příspěvku
Andreje Babiše nemají v ČR co dělat. Doplňuje, že Syřané nepatří do naší kultury,
což si uvědomují a proto sem ani nechtějí. V případě nedodržení povinných kvót na
přerozdělení uprchlíků hrozí členským státům EU sankce. U sankcí je Babiš
odhodlán pro jejich zaplacení, avšak domnívá se, že to nemusí dospět až do této
fáze (Babiš, 2017).

3.3.2 Česká pirátská strana – Ivan Bartoš
V roce 2013, kdy se konaly volby do PS PČR, nebyl dohledán žádný postoj lídra
ČPS Ivana Bartoše k migraci, uprchlíkům apod.
V červnu 2015 Ivan Bartoš řekl, že není třeba se imigrantů bát, neboť pro ně
není v ČR nic, kvůli čemu by zde chtěli zůstat. Jako řešení vnímá ukončení
konfliktů v mateřských zemích uprchlíků, a to buď smírem, nebo vítězstvím jedné
ze stran. U tohoto typu řešení je však podle Bartoše problém jeho financování.
V odpovědi na otázku radikálních islamistů, kteří mohou přijít spolu s ostatními
uprchlíky, Bartoš řekl, že i mezi Čechy se nachází radikální anarchisté, ortodoxní
klerofašisté, fanatičtí evangelíci nebo neonacisté (Parlamentní listy, 2015). V roce
2016 řekl Ivan Bartoš v jednom interview, že téma migrace není klíčové téma
České republiky. Podle Bartoše udělali z migrační krize klíčové téma politici, neboť
chtěli odvézt pozornost od svých kroků. Jako příklad jmenuje zpřísnění
přestupkového zákona nebo nastavení dotací v oblasti biopaliv ve prospěch
Babišova Agrofertu (Leschtina, 2016).
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V září 2017, tedy měsíc před parlamentními volbami, Bartoš označil téma přílivu
migrantů a islámu za důležité. Zároveň podotkl, že je ČR šesté nejbezpečnější místo
a dosavadní česká vláda dělá všechny potřebné kroky. Kvóty považuje Bartoš za
nesmysl a dosud přijaté migranty nepovažuje za daný potřebný krok. Mezi potřebné
kroky, které dosud česká vláda realizovala, řadí investování peněz, vyslání
policejních hlídek a jednání o pomoci v nárazníkových státech v rámci EU. Podle
Ivana Bartoše ekonomičtí migranti do ČR nemíří, poněvadž má ČR tvrdou azylovou
politiku a nejedná se o sociálně přívětivý stát. Co se týče ekonomických migrantů,
podle Bartoše není důvod pro jejich přijímání. Na otázku, zda má být ČR
otevřenější nebo uzavřenější v této problematice, Bartoš odpověděl, že je adekvátní
současná situace (Kopecký, 2017).
Na začátku října 2017 proběhlo s Ivanem Bartošem několik rozhovorů, ve
kterých řekl, že není pro bezhlavé přijímání migrantů. Avšak u uprchlíků, kteří
utíkají před válkou z nějaké válečné oblasti, je třeba ctít ústavu a Ženevské
konvence. O stavění některých politických subjektů své politiky na imigraci Bartoš
říká, že je to „nechutné“ (Bohuslavová, 2017; ČT24, 2017). V jednom z rozhovorů
hovoří Bartoš o přijetí uprchlíků z válečných zón. Na druhé straně hovoří o
ekonomických migrantech, kterých se týkají azylové zákony jednotlivých členských
zemí EU. Ve spojitosti s ekonomickou migrací mluví o tom, že neexistuje důvod
pro zlevňování práce na českém trhu tím, že se přijme někdo, kdo ji dle jeho slov
„podstřelí“. Tím má na mysli například Eritrejce a jim podobné, pro které je
ekonomicky lepší cokoliv jiného, než ekonomické podmínky v jejich vlasti. Dále
mluví o komplexním řešení tohoto problému, a to včetně bezpečnosti
schengenského prostoru. Navrhuje nepouštět cizince bez jejich identifikace.
V případě, že nemohou cizinci prokázat, že mají původ v zemi, kde byli v ohrožení
života např. kvůli náboženství nebo přesvědčení, nemají být puštěni za hranice
schengenského prostoru (Celerin, 2017).
V rámci řešení hovoří Bartoš o pomoci do takové míry, aby migranti neměli
ekonomický důvod odcházet ze své země. V případě, že by k migraci došlo v rámci
EU, dle Bartoše by to měla bohatá země dlouhodobě ustát, neboť je zde vysoká
39

kvalita života a dojde ke zředění přijatých lidí na práci. Naopak v případě ČR, kde
podle Bartoše žijí lidé od výplaty k výplatě, se nediví, že se lidé bojí. Bartoš nemá
na mysli strach z terorismu, nýbrž ze snížení kvality života. Dodává, že není důvod
řešit ekonomickou situaci u lidí, kterým nic nehrozí a mohou jít za prací do jiné
země. Navrhuje sjednocení azylové politiky EU (Celerin, 2017).

3.3.3 ČSSD – Bohuslav Sobotka a Milan Chovanec
V období, kdy se konaly parlamentní volby 2013, byl předsedou ČSSD Bohuslav
Sobotka. V následujících parlamentních volbách byl předsedou ČSSD Milan
Chovanec.

3.3.3.1 ČSSD – Bohuslav Sobotka
Bohuslav Sobotka, který byl před parlamentními volbami v roce 2013 předsedou
ČSSD, v tom samém roce v médiích neprezentoval svůj postoj k migraci. V roce
2015 hovoří Sobotka o nutnosti návratu těch migrantů, kteří do Evropy přichází
z ekonomických důvodů a nemají právo na azyl. Zároveň je dle Sobotky potřeba
zasahovat proti sítím pašeráků lidí na evropském území i na moři. Sobotka považuje
za vhodné zřízení středisek mimo Evropu. Zde by žadatelé o azyl měli možnost
čekat, zda azyl skutečně získají. Co se týče kvót, o těch Sobotka hovoří jako o
kroku, který migraci nezastaví. Tímto tvrzením dává najevo odmítavý postoj vůči
kvótám, u nichž by nesouhlasil ani s dočasným spuštěním. Migraci by Sobotka
ponechal v kompetenci národních vlád (Lidovky, 2015).
Sobotka hovoří v souvislosti s debatou týkající se povinných kvót o tom, že
odvádí pozornost od současného problému. Evropa podle Sobotky ztratila
schopnost pro regulaci migrace, což je v současnosti největší problém, s nímž se
setkáváme. Dodává, že Evropa vystavuje nejen uprchlíky, ale i své občany velmi
složité situaci. Sobotka spojuje dění v oblasti migrace s chaosem, kdy lidé přestávají
důvěřovat Evropě a klesá prestiž Evropy v zahraničí. Problém migrace je podle
Sobotky celoevropskou záležitostí, kdy nelze svalovat vinu na jeden stát EU.
Zároveň není možné nechávat řešení na jedné zemi. Evropa by se měla ukázat jako
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akceschopná. Potřebná je ochrana vnější hranice schengenského prostoru,
vybudování registračního centra pro uprchlíky a efektivní jednání vedoucí
k ukončení konfliktu v Libyii a Sýrii (Zpěváčková, 2015).
Na začátku roku 2016 Bohuslav Sobotka řekl, že uprchlíci nemají být
označováni jako organizovaná armáda. Migrační vlnu, která probíhá, může
zvládnout pouze evropská spolupráce. Izolované kroky podle Sobotky k řešení
migrační vlny nepovedou. Ohledně vystoupení ČR z EU, nebo oplocení ČR má
Sobotka odmítavý postoj. Evropa by měla pomoci lidem, kteří prchají před válkou
či před pronásledováním, avšak neměla by pomáhat za cenu svého vlastního
ohrožení. Sobotka se dále vyslovil pro zřízení funkčních hotspotů, posílení vnější
schengenské hranice, funkční návratovou politiku a spolupráci se státy, které
sousedí s EU – především s Tureckem (Deník, 2016).
V polovině roku 2016 je Sobotka pro prohloubení integrace členských zemí EU.
Mezi oblasti, ve kterých by mělo dojít k prohloubení integrace, patří obrana,
bezpečnost a zahraniční politika. Evropská unie nemá podle Sobotky na určité akce
žádné reálné nástroje, což se ukázalo na migrační krizi. Mezi dané akce patří
zahájení vojenské operace, zásah proti pašerákům lidí či posílení ochrany vnější
hranice. Sobotka neodporuje vzniku silnějších evropských institucí, jestliže se
budou cítit lidé méně ohroženi než teď – když přišla migrační vlna. Podle Sobotky
by měly země přijímat uprchlíky dobrovolně. Dále Sobotka hovoří o přesídlování
jako o lepším nástroji, než je relokace. Prvním důvodem tohoto tvrzení je lepší
možnost kontroly nad tím, kdo přichází do Evropy. Dalším důvodem je přesídlování
z třetích zemí rozbíjí pašerákům jejich obchody (Kopecký, 2016; Parlamentní listy,
2016).
I v roce 2017 klade Sobotka důraz na společných řešeních EU v oblasti migrace.
Společná řešení by měla získat podporu všech členských států. Česká republika je
podle Sobotky i nadále připravena pomáhat ve třetích zemích a členských státech
postižených migrační krizí. Příkladem, jak ČR dosud pomohla, je finanční podpora
libyjské pobřežní stráže, uprchlických táborů nebo vysílání policistů na Balkán.
Ohledně

ČR

zároveň

dodává,

že

žije
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v České

republice

pouze

malá

nezradikalizovaná muslimská komunita. Avšak při pohledu na problémy v jiných
evropských zemích další muslimy v ČR odmítá. Stejně jako v předchozích letech, i
v roce 2017 klade Sobotka důraz na lepší ochraně vnějších hranic ze strany Evropy
(Deník, 2017; iDNES, 2017).
V říjnu roku 2017 vítá Sobotka zmínku o snaze nalézt konsenzuální řešení
azylové politiky v rámci Evropské rady. Myslí si totiž, že to dává České republice i
Visegrádské čtyřce šanci na to, aby nepřipustily, že bude součástí této reformy
azylové politiky rovněž povinné přerozdělování v rámci kvót (Reiner, 2017). Cílem
migrační politiky ČR je předcházení migračním krizím prostřednictvím pomocí
v zemích původu. V této souvislosti chce ČR spolu s dalšími státy Visegrádské
čtyřky spustit společný projekt, který se týká posílení ostrahy libyjských hranic a
zlepšení podmínek uprchlíků přímo na území Libye (Parlamentní listy, 2017).

3.3.3.2 ČSSD – Milan Chovanec
Od června 2017 byl předsedou ČSSD Milan Chovanec, který v roce 2015 hovoří
o přijetí a dávání azylu těm, jež splňují kritéria mezinárodního uprchlíka. U
ekonomických migrantů hovoří o jejich návratu zpět. Přijímání uprchlíků vnímá
Chovanec jako pomoc zemím, kde se nachází největší počty migrantů. Téhož roku
klade Chovanec důraz na ochraně vnější hranice, a to především v zemích, jako je
Řecko, Itálie a Německo. Podle Chovance je důležitá finanční pomoc pro lidi, kteří
žijí v zemích, odkud přicházejí imigranti. Rovněž klade důraz na kroky proti
převaděčským sítím (ČT24, 2015; Parlamentní listy, 2015a).
Milan Chovanec odmítá ustoupit z bezpečnostních prověrek lidí mířících do ČR,
a to i za cenu možných sankcí a pokut získaných ze strany EU. Chovanec podložil
nutnost bezpečnostních prověrek příkladem, kdy byl prověřen seznam deseti lidí
z Itálie. Výsledkem daného prověření bylo vyhodnocení těchto lidí jako rizikových,
což vedlo k odmítnutí jejich přijetí. V otázce kvót hovoří Chovanec jako o nesmyslu
a přerozdělování migrantů v rámci Evropy odmítá. Podle jeho slov se odmítá
podílet na tom, že bude suverénní stát nucen přijímat lidi, aniž by je určitým
způsobem prověřil. Zároveň podotýká, že je ČR pátá nebo šestá v aktivitě, co se
týče vysílání pracovníků do uprchlických táborů v Itálii a v Řecku. Ve vysílání
42

policistů je ČR ze všech členských států EU téměř nejaktivnější (Parlamentní listy,
2017a).
Milan Chovanec hovoří o tom, že nelze akceptovat proud migrantů, kteří
prochází evropskými zeměmi, nezastaví se, nerespektují evropské právo a dělají si,
co chtějí. Dodává, že každá pomoc ze strany ČR musí mít svá pravidla. Jako příklad
uvádí pomoc České republiky bývalým Jugoslávcům nebo Ukrajincům.
V souvislosti s migrační krizí hovoří o tom, že existují tři migrační směry, kde stále
probíhá konflikt. V případě, že se konflikt zhorší, upozorňuje na to, že se stane ČR
cílovou zemí. Upozorňuje rovněž na to, že je naivní myslet si, že se nebude rok
2015 a migrace s ním spojená opakovat. Dodává, že by se na bezpečné Evropě měly
podílet všechny země (Týden, 2017).

3.3.4 KDU-ČSL – Pavel Bělobrádek
Pavel Bělobrádek se jakožto lídr KDU-ČSL před volbami do PS PČR v roce
2013 nijak k problematice migrace nevyjadřoval.
V roce 2015 zastával Pavel Bělobrádek jakožto předseda KDU-ČSL takový
názor, že by mohla ČR přijímat přes tisíc uprchlíků ročně. Mezi přijatými uprchlíky
musí být dle Bělobrádka lidé, které si ČR vybere a kteří se zde budou chtít
integrovat – budou sdílet naše hodnoty a systém života a dokážou se začlenit do
společnosti. Velký důraz klade lídr KDU-ČSL na dobrovolnosti ČR v otázce
rozhodnutí, díky čemuž odmítá závazné kvóty ze strany EU. Česká republika by se
podle Bělobrádka měla zaměřit především na uprchlíky, kteří pochází z oblastí
ohrožených Islámským státem. Důvodem je fakt, že tito lidé neprchají kvůli své
ekonomické situaci, nýbrž z důvodu násilí. Zároveň jsou tito lidé zásadní nepřátelé
islámských radikálů, díky čemuž nehrozí jejich vlastní radikalizace. Tento způsob
řešení považuje za pomoc, zabránění problémům do budoucna a zároveň solidaritu
z pohledu ČR. Doplňuje, že však záleží na tom, jaký bude tlak a jak bude v ČR
velká kapacita (Deník, 2015; Lidovky, 2015a).
Ve spojitosti s Českou republikou hovoří Bělobrádek o demografických potížích,
které budou v ČR v budoucnu hrozit díky nízké porodnosti. Z tohoto pohledu by
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uvítal, kdyby zde tito uprchlíci zůstali i po skončení násilí v jejich domovské zemi.
Dále hovoří o možné imigrační vlně z Ukrajiny. Ukrajinci by na rozdíl od uprchlíků
z Asie či Afriky mohli mít ČR stanovenou jakožto svou cílovou zemi. V tomto
případě je Bělobrádek pozitivní, neboť by je dle jeho slov přijal „s otevřenou
náručí“. Důvodem jsou zkušenosti s Ukrajinci jakožto pracovitými a slušnými
lidmi. Co se týče pašeráků, ti jsou z pohledu Bělobrádka kritizováni. Bělobrádek je
označuje jako zločineckou síť, kterou je třeba otupit (Deník, 2015; Szaban, 2015).
V roce 2016 proběhl s Pavlem Bělobrádkem rozhovor o migrační krizi, ve
kterém Bělobrádek ve spojitosti s nezvládáním migrační krize z pozice Evropy
hovořil o selhávání dvou oblastí. Jako první oblast vnímá národní státy, jež mají své
povinnosti, které vyplývají ze členství v schengenském prostoru. Zatímco v Itálii je
situace relativně pod kontrolou, největší problém vidí Bělobrádek v Řecku. Jako
druhou oblast vnímá Evropskou radu, která by podle něj měla být mnohem
razantnější. Je však potřeba daným státům pomoci, aby nebyly v řešení problému
samy. Konkrétním evropským řešením je společná pohraniční stráž, kterou
podporuje i česká vláda, a společná armáda. V případě, že národní stát něco
nezvládá, hovoří předseda KDU-ČSL o dvou možnostech. První možností je
oplocení severní hranice, realizace velkého hotspotu a pomoc v rámci řešení
humanitární krize. Druhá možnost spočívá v pomoci ochrany pobřeží (Martinek,
2016).
Na otázku, zda si dokáže Bělobrádek představit oplocenou Českou republiku,
hovoří o vrcholu populismu a naprostém nesmyslu. Dodává, že považuje řízenou
migraci do ČR jako výhodnou. Důvodem je to, že cizinci, kteří sem přichází, zde
pracují, platí daně a pomáhají naší prosperitě. Zároveň hovoří o tom, že by se
přicházející lidé měli přizpůsobit našim pravidlům. Neměl by se konat opak, že by
se obyvatelé ČR přizpůsobovali imigrantům. Jako příklad udává politický islám,
který považuje za nepřijatelný. Podle Bělobrádka je nepřípustné, aby imigranti
nerespektovali naše zákony jen proto, že jsou sekulární a nejsou pro ně závazné.
Dodává, že nechce, aby byla Evropa muslimská (Martinek, 2016).
V roce 2017 Bělobrádek zastával takový názor, že měla Česká republika
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přijmout deset migrantů, aby se vyhnula popotahování od Evropské komise.
Odůvodnil to tím, že se díky podobnému kroku vyhnulo řízení před Evropskou
komisí i Slovensko (iDNES, 2017a).

3.3.5 KSČM – Vojtěch Filip
Stejně jako u předchozích lídrů politických stran a hnutí, i postoj předsedy
KSČM Vojtěcha Filipa k uprchlíkům a migraci obecně nebyl medializován.
V roce 2015 předseda KSČM Vojtěch Filip považuje za vhodné řešit migrační
krizi na místě vzniku, a to prostřednictvím prostředků, které tam za pochybných
okolností a ekonomických pravidel vydělaly nenasytné nadnárodní korporace. Mezi
příčiny migrační krize podle něj patří dopady neoliberálních ekonomických modelů
a vykrádání přírodních zdrojů zemí, které byly dříve označovány jako země třetího
světa. Díky vývozu tzv. demokracie euroatlantického ražení se podle Filipa rozvrací
státy s delší historií než má samotná Evropa, nebo Amerika. Filip vnímá jako
důležité to, že si jednotlivé státy EU přiznají, jaké procento si ponechaly ze zisku
z operací jako např. rozvrat Libye. Tyto státy by pak měly pomoci řešit situaci
v oblastech, kde je možné situaci vyřešit. Dodává, že přijímání migrantů situaci
neřeší, ba naopak komplikuje. Ohledně hranice EU zastává Filip takový postoj, že je
třeba je chránit (Petřík, 2015; Petřík, 2015a).
Zásadně se předseda KSČM proti uprchlíkům nepostavil, což mu bylo často
vytknuto. Filip se však ohrazuje tím, že je programem KSČM solidarita a jsou
internacionalisté. Díky tomu se dle svých slov Filip nemůže postavit proti lidem,
kteří přišli o svůj domov a živobytí kvůli válečnému konfliktu. V roce 2017
poukázal Vojtěch Filip na Brezinského teorii chaosu, a to ve spojitosti s tím, že jsou
podle něj USA ve svých zájmech do největší míry ohroženy Evropou. Vyhrát nad
Evropou by USA mohly v případě, že by se ocitla Evropa v chaosu, který se dá
vyvolat. Dodává, že Američanům uprchlická krize v Evropě vyhovuje (Eurozprávy,
2017; EUserver, 2016).
V případě, že bude ČR v situaci, kdy bude buď muset přijmout migranty na
základě kvót, nebo bude muset zaplatit pokuty za jejich nepřijetí, hovoří Filip o
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velkém tlaku. Následkem tohoto tlaku by mohlo referendum, kde by mohlo být
výsledkem vystoupení ČR z EU. Důvodem je ochrana integrity, suverenity a
identity ČR. Filip dodává, že má princip volného pohybu osob platit, nebo ne.
V souvislosti s tím pak nemohou platit kvóty. Jako příklad udává, že kdyby byl
nějaký cizinec přivezen do ČR, měl by být dán do detenčního zařízení nebo do
věznice, aby zde zůstal. Filip však toto odmítá a dodává, že by daného cizince pustil
a on by šel zpět do Německa nebo Rakouska. Tím by byl zachován princip volného
pohybu osob, který je základním principem Evropy. V souvislosti s tím poukazuje
na to, že České republice rovněž nikdo nepomohl, když sem přicházeli Ukrajinci
nebo lidé z bývalé Jugoslávie. Odmítá, aby ČR nesla náklady (Eurozprávy, 2017).
V případě, že by došlo ke sjednocení všech dávek, což navrhlo Německo pro
odpadnutí motivace uprchlíků utíkat do západních zemí, by podle Filipa došlo
k totálnímu rozvratu společnosti. Jako důvod udává, že by dostal uprchlík, který
neodvedl žádné peníze do sociálního systému, dvojnásobek průměrného důchodu
oproti člověku, který zde čtyřicet let pracoval (Eurozprávy, 2017).

3.3.6 ODS – Petr Fiala
Předseda ODS Petr Fiala, respektive jeho postoj k migraci, nebyl v roce 2013
medializován.
V roce 2015, kdy vypukla migrační krize, klade předseda ODS Petr Fiala důraz
na stabilizaci situace na Blízkém východě, bez čehož se migrační krize dle jeho slov
nevyřeší. Toto řešení vnímá jako zájem bezpečnosti Evropy a západních
demokracií. Upozorňuje na rychlé šíření Islámského státu, jehož ambicí je ohrožení
Evropy. Za jedinou možnost považuje vojenský zásah proti Islámskému státu, což
by mělo za následek uklidnění situace na Blízkém východě. Avšak dodává, že je
Západ pro realizaci tohoto řešení oslabený. Fiala bere v potaz i analýzy odborníků,
ze kterých ve většině případů vyplývá, že se bez pozemního vojska situace nedá
řešit (Kopecký, 2015).
V oblasti povinných kvót zastává Fiala takový postoj, že se jedná o nesmysl.
Vnímá povinné kvóty jako zásah do suverenity státu. Jako nešťastné řešení vnímá
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povinné kvóty i z pohledu uprchlíků, neboť by došlo k rozdělení uprchlíků do zemí,
kde nemusí chtít žít a setrvat. Považuje povinné kvóty za scestnou politiku EU a
příčinu dalších problémů. V případě, že by byla ČR přehlasována a dostala nařízeno
přijetí určitého počtu uprchlíků, znamenalo by to podle Fialy další odcizení občanů
vůči sjednocené Evropě. Zároveň by lidé ztráceli důvěru v instituce EU. Fiala by
kvóty nepřijal a hledal by všechny způsoby, aby k jejich přijetí nedošlo (
Kopecký, 2015).
Petr Fiala považuje za správné uchovat maximální míru suverenity v otázkách
azylové a migrační politiky. V souvislosti s tímto postojem vnímá za správné, aby
samotný stát rozhodoval o tom, kdo, na jak dlouhou dobu a za jakých podmínek
přijde na naše území. Dodává, že nikdo neví, jakým způsobem rozlišovat mezi
lidmi, kteří potřebují pomoc, a lidmi, kteří jdou do Evropy za využitím našeho
blahobytu, a lidmi, kteří chtějí dokonce bojovat proti naší civilizaci (Netočný,
2016).
V říjnu 2017, tedy krátce před parlamentními volbami, byl šéf ODS Petr Fiala
dál proti evropské migrační politice, ze které se podle jeho slov musíme vymanit a
vyjednat si výjimky. Fiala v jednom z předvolebních rozhovorů řekl, že nikdo
nebude do ČR posílat uprchlíky, kteří sem nechtějí. V případě, že přichází uprchlíci
do Evropy, je potřeba je vybírat v uprchlických táborech mimo Evropu. Fiala klade
důraz na bezpečnostním prověření uprchlíků. Zároveň poukazuje na radikalizaci
některých muslimských komunit v západoevropských zemích, což si podle něj ČR
nemůže dovolit. Stejně jako v roce 2015, i v roce 2017 vnímá Fiala kvóty jako
nehumánní, proti našim hodnotám a evropským principům. Fiala opakuje, že nikdo
nemůže nutit suverénní stát, aby přijal lidi, které přijmout nechce. Zároveň nemůže
nikdo nutit uprchlíky z válečných oblastí, aby si vybrali za cílovou oblast takový
stát, kde nechtějí být. Tento postup považuje Fiala proti logice, zdravému rozumu,
hodnotovým principům, ale i proti etice. V souvislosti s kvótami dodává, že nesmí
být spojovány s nároky na dotace (Cvrček, 2017; Štrunc, 2017).
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3.3.7 Starostové a nezávislí – Petr Gazdík
Před parlamentními volbami, které se konaly v roce 2013, nebyl v médiích
obsažen ani postoj k uprchlíkům od lídra hnutí STAN Petra Gazdíka.
V roce 2015 předseda hnutí STAN Petr Gazdík hovoří o tom, že by měla EU
nasadit veškeré možné prostředky pro urychlení azylového řízení. Cizince, u
kterých není bezprostřední ohrožení na životě, by okamžitě vracel zpátky. Navrhuje,
aby došlo k velkému společnému jednání evropských zemí a aby se Evropa zcela
zbavila nesmyslných kvót. Zrušení kvót odůvodňuje tím, že by podle něj kvóty
nikdy neskončily, neboť se neví, kolik by bylo migrantů za měsíc, za půl roku, nebo
za rok. Zároveň hovoří o tom, že by měla EU stanovit jasná pravidla pro členské
země v otázce, jak by mělo vypadat azylové řízení (Kopecký, 2015a).
Ohledně schengenského prostoru zastává lídr hnutí STAN takový názor, že by
tento prostor neuzavíral. Považuje tento výrok za populistický a neodpovídající
mezinárodním smlouvám. V takovém případě, že by měli být na hranicích
Schengenu vojáci, si Gazdík nedovede představit, o jaké vojáky by šlo. NATO je
jiná organizace než EU a pochybuje o střežení hranic EU americkými, norskými,
islandskými nebo tureckými vojáky. Podle Gazdíka by mělo dojít k přípravě
Armády ČR na tuto situaci (Kopecký, 2015a).
Gazdík upozorňuje na potřebné dohodě ohledně norem pro celou EU. Dané
normy by se týkaly toho, jak by mělo vypadat přijímání uprchlíků v budoucnu.
Důvodem pro potřebnou dohodu ohledně norem je fakt, že současné válečné krize
nejsou konečnou příčinou imigrační vlny. Gazdík zmiňuje vědce, geology a
hydrology, kteří varují před dalšími imigračními vlnami z důvodu boje o vodu
vlivem sucha v severní Africe a na Středním východě. Gazdík upozorňuje na
mnohem větší vlnu migrace, než si umíme představit (Kopecký, 2015a).
V roce 2016 zastává Petr Gazdík takový postoj v otázce migrace, že se Evropa
za stávající demografické situace neobejde bez rozumné a regulované migrace.
Důležité je však brát ohled na kvalifikaci daných migrantů. Zároveň hovoří o
potřebě posílení společné ochraně hranic EU. Dodává, že není dobré nechávat
ochranu hranic EU pouze na hraničních zemích. Navrhuje vybudování fungujícího
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evropského azylového řízení na hranicích EU. Rovněž hovoří o bilaterální
spolupráci se státy, odkud proudí do EU lidé bez nároku na azyl. Gazdík také hovoří
o podpoře zemí, které mají na svém území nejvíce skutečně humanitárních
uprchlíků, což považuje za lepší krok, než jsou kvóty. Podpora těchto zemí by měla
probíhat prostřednictvím finančních i lidských zdrojů. U ekonomických migrantů
hovoří o důsledném návratu (Petřík, 2016).
Evropská unie by měla realizovat dva kroky. Prvním krokem je jasná deklarace
toho, že šanci pro zisk azylu v EU mají uprchlíci z válečných zón a politicky či
nábožensky perzekvovaní lidé. Druhý krok by představovala spolupráce se zeměmi
původu – např. vyřizování azylového řízení již na jejich území, aby nedocházelo
k podstoupení riskantních plaveb přes moře ze strany uprchlíků a především
zamezení migrace coby výhodného byznysu pro pašeráky (Petřík, 2016).
Před parlamentními volbami 2017 kladl Petr Gazdík důraz na nutnosti rozlišení
mezi uprchlíky před válkou a ekonomickými migranty, a to nejlépe ještě ve fázi,
než migranti přijdou do Evropy. Jako příkladnou oblast pro zmíněné rozlišení udává
země, které sousedí s oblastmi konfliktů. Do problémových zemí navrhuje zacílit
pomoc. Gazdík hovoří o tom, že by nemělo docházet k pouštění migrantů
z neválečných oblastí do Evropy v masovém měřítku. To podle něj předpokládá
schopnost EU ochránit své vnější hranice (Chalupa, 2017).

3.3.8 TOP 09 – Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek
V roce 2013 byl v období parlamentních voleb předsedou TOP 09 Karel
Schwarzenberg. V následujících parlamentních volbách, které se konaly v roce
2017, byl předsedou TOP 09 Miroslav Kalousek.

3.3.8.1 TOP 09 – Karel Schwarzenberg
V roce 2013 byl předsedou TOP 09 Karel Schwarzenberg. V médiích ani v
tehdejším volebním programu pro parlamentní volby nebyl zmíněn postoj
Schwarzenberga k migraci. V roce 2015 říká Schwarzenberg o Češích, že je jejich
postoj hysterický. Oproti ostatním zemím je zde uprchlíků však velmi málo. Podle
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Schwarzenberga by mohla ČR integrovat mnohem více uprchlíků, než si myslíme.
Dodává, že bychom mohli přijmout osmdesát tisíc uprchlíků, když vezmeme
v úvahu, že Německo zvládne 800 tisíc uprchlíků. Na co by si měla dát ČR pozor,
je, aby nepřipustila vytvoření ghett. To byla chyba, která se stala ve spojitosti
s Romy. Navrhuje, aby byli uprchlíci usazeni v oblasti blízko Prahy či Brna, díky
čemuž by si rychle našli práci a naučili se česky (Eurozprávy, 2015).
Co se týče vojenské intervence na Blízkém východě, Schwarzenberg se
nedomnívá, že by se prostřednictvím dané intervence něco vyřešilo. Říká, že se
jedná o náboženské spory, do kterých by se ČR neměla a nemá právo zapojovat.
Ohledně boje proti Islámskému státu souhlasí s prezidentem Milošem Zemanem,
když říká, že proti IS musíme bojovat. Dodává však, že i přes jejich zdatnost by se
měl boj proti nim zvládnout. U ostrahy hranic je skeptický když říká, že by nic
neřešila. Podle Schwarzenberga se jedná o nesmysl, když vezmeme potaz, kolik
kilometrů hranice měří a kolik vojáků máme. V souvislosti se strachem obyvatel
ČR by si měli lidé uvědomit, že má ČR nejméně uprchlíků ze zemí střední Evropy
(Eurozprávy, 2015).
Karel Schwarzenberg je tedy v roce 2015 pro přijetí uprchlíků. Říká, že se České
republice počítá pár tisíc uprchlíků, kteří budou po jejich přijetí šťastni díky pobytu
v bezpečné zemi. Hovoří o nich jako o přínosu. Následně dodává, že během dvou
generací dojde k jejich rozpuštění jako „cukru v čaji“. Podle Schwarzenberga se
s přijetím uprchlíků ČR vypořádá a zvládne to. Podotýká, že by byl rád v případě
usazení několika lidí na našem území. Na otázku, zda se jedná v souvislosti
s uprchlíky o bezpečnostní riziko, odpovídá Schwarzenberg, že nikoliv.
Odůvodňuje to tím, že všichni uprchlíci prchají před teroristy a chtějí sebe i své
blízké zachránit před teroristickými skupinami. V případě, že by nějaká teroristická
organizace chtěla na českém území podniknout atentát, nepotřebovala by na to dle
Schwarzenberga uprchlíky. Ohledně kvót je bývalý předseda TOP 09 skeptický.
Podle jeho slov by byl šťastnější, kdybychom narovinu řekli, že přijmeme konkrétní
počet uprchlíků (TOP 09, 2015).
Bývalý předseda TOP 09 v roce 2015 konstatuje, že v ČR panuje strach a pocit
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méněcennosti, a to i přes to, že na naše území přijel jen minimální počet uprchlíků
ve srovnání s ostatními členskými státy EU. Zároveň hovoří o obavách některých
politiků z příchodu islámských teroristů nebo zavedení islámského práva na území
ČR. Podle Schwarzenberga je hysterie z přílivu uprchlíků v ČR projevem české
zamindrákovanosti a malosti, za což se stydí (iDNES, 2015a).
V roce 2016 opakuje Schwarzenberg svůj pozitivní postoj k přijetí několika tisíc
uprchlíků na území ČR, díky čemuž by se nevylučovala z evropského společenství.
Dodává, že Česká republika bude EU potřebovat, tudíž je vyčleňování se z ní
špatným krokem (Bartoníček, 2016). Názor, který Schwarzenberg odmítá, je, že
většina současných migrantů mířících do Evropy nechce pracovat. Důvodem jeho
odmítavého postoje je, že viděl mnoho z migrantů pracovat v Rakousku. Ohledně
integrace je podle Schwarzenberga potřeba dát ji čas (Szaban, 2016). V roce 2017
hovoří o ČR jako o státu, který neví, co chce. Důvodem je to, že nejprve je ČR
odhodlaná přijmout kolem 1500 uprchlíků a následně své stanovisko mění.
Schwarzenberg v této souvislosti upozorňuje na řízení, které by bylo následkem
nepřijetí uprchlíků (ČT24, 2017a).

3.3.8.2 TOP 09 – Miroslav Kalousek
V roce 2015, kdy vypukla migrační krize, byl předsedou TOP 09 Miroslav
Kalousek. Podle Kalouska nemůže vést k cíli administrativní nařizování někomu, že
musí zůstat na území státu, kde zůstat nechce. V případě, že dostanou uprchlíci
v jednotlivých státech azyl a bude na nich, kam se v rámci Schengenu pohnou,
hovoří Kalousek o pragmatickém přístupu. Českou republiku považuje předseda
TOP 09 za sebevědomou zemi, která by neměla mít strach z přijetí uprchlíků.
Migrantům, kteří by chtěli v ČR zůstat a byli by ochotni respektovat naše zákony,
hodnoty a zvyklosti, by mělo být s integrací pomoci. Zároveň by měly být na tyto
migranty vyčleněny i rozpočtové prostředky (ČT24, 2015a).
Stavění plotů či bránění hranic prostřednictvím armády a policie Kalousek
nepřipouští, neboť je to podle něj známka velmi malého sebevědomí. Opakuje, že
by měla být ČR dostatečně sebevědomá na to, aby došlo k přijetí čtyř tisíc uprchlíků
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beze strachu. U politických subjektů, které vyvolávají strach z přijetí uprchlíků,
hovoří o honbě za politickými body. V této souvislosti dodává, že pravděpodobnost,
že by byl každý uprchlík potenciálním teroristou, je tak velká, jako kdyby byl
potenciálním teroristou každý z nás. Kalousek klade důraz na přísné dodržování
pravidel a zákonů pro všechny (ČT24, 2015a).
V roce 2016 přichází Miroslav Kalousek s názorem, že by mělo dojít k úpravě
rozpočtu EU, neboť byl schválen v době, kdy nebyla migrační krize politickou
prioritou. V tomto období je však důležité disponovat dostatečnými financemi pro
řešení migrační krize. De facto nejsou pro řešení migrační krize žádné finance.
Zároveň dodává, že je potřeba finančně podporovat i Turecko a ty státy, které čelí
velkému náporu uprchlíků. Dále zmiňuje pozitivní přístup v otázce záložního plánu,
jenž počítá s přísnou regulací západobalkánské migrační trasy (E15, 2016). Za
jediné možné řešení uprchlické krize považuje Kalousek společný postup
evropských zemí. Politiky, kteří vyzývají k opuštění EU v rámci řešení migrační
krize, považuje za populisty ohrožující české občany. Tento způsob řešení migrační
krize by podle Kalouska znamenal pád do obrovského geopolitického vakua, což by
vedlo do sféry ruského vlivu. Ohledně hranice EU zastává takový postoj, že by měla
být tato hranice bráněna (Chalupa, 2017; Martinek, 2016a).

3.3.9 Úsvit přímé demokracie – Tomio Okamura
Tomio Okamura byl před parlamentními volbami 2013 lídrem Úsvitu přímé
demokracie. Stejně jako u ostatních lídrů politických subjektů, ani postoj Tomia
Okamury k uprchlíkům nebyl v tomto období medializován.

3.3.10 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura
V roce 2015 bylo založeno české politické hnutí s názvem Svoboda a přímá
demokracie – Tomio Okamura. Toto hnutí bylo založeno Tomiem Okamurou a
Radimem Fialou, a to v důsledku odchodu z hnutí Úsvit přímé demokracie
(Buchert, 2015). To je důvod, proč jsou v práci zahrnuta dvě hnutí, kde je stejný
předseda – Tomio Okamura.
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Tomio Okamura upozorňuje v období uprchlické krize na to, že se nejedná o
uprchlíky, kteří způsobili migrační krizi, nýbrž o nezákonné ekonomické migranty.
Navrhuje, aby docházelo na řeckých ostrovech, kde se nezákonní ekonomičtí
migranti vyloďují, k prvním základním kontrolám. Pod první základní kontrolou má
na mysli jídlo, pití a osušení a následné vrácení na lodích zpět do Turecka. Dodává,
že ti migranti, kteří disponují finančním obnosem, musí uhradit předem stanovený
poplatek. Tento princip by měl být opakován do té doby, dokud by nedošly
migrantům finance a zároveň by došlo k pochopení migrantů, že se dál nedostanou.
Okamura přichází rovněž s návrhem, aby měli migranti možnost žádat o azyl
v první bezpečné zemi, což by v tomto případě bylo Turecko. V dalších zemích by
byli migranti ekonomickými migranty bez práva na azyl. Svůj postoj doplňuje tím,
že je pro totální uzavření hranic a navrácení uprchlíků do Turecka (Okamura, 2016).
Před parlamentními volbami, které se konaly v roce 2017, Okamura řekl, že
žijeme pod totálním diktátem EU. Zároveň vidí muslimy z toho, že šíří terorismus.
Co se týče přijímání žadatelů o azyl, hlásá k nim nulovou toleranci. Dodává, že
nepovažuje islám za rasu, nebo za náboženství, nýbrž za zlou ideologii. Podle
mnohých je Okamura úspěšný ve vyvolávání strachu u obyvatel ČR. Díky tomu
získává ve volbách potřebné množství hlasů pro překročení volební klauzule
(Veselá, 2017).
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3.3.11 Shrnutí obsahové analýzy
Tabulka č. 2: Postoj vybraných politických subjektů k migrační krizi.
Řešení

Hranice

Uprchlíci

Migranti

Převaděči

EU

Povinné
kvóty

ANO

Fi, PvO

Z

X ileg.

ČPS

Fi, PvO

ČSSD

PvO

O

X ileg.

KDU-ČSL

Fi, PvO

O

X ileg.

KSČM

PvO

ODS

PvO

Pomoc

Jen někt.

X
X

X
X
X

Pomoc u

X

někt.
SPD

X

X ileg.,

X

pro ek.
STAN

PvO

O

TOP 09

PvO

O

X ileg.,
pro ek.

Úsvit

X

X

(Vlastní zdroj na základě odkázaných volebních programů).
Z tabulky č. 2 vyplývá, že osm analyzovaných politických subjektů z deseti
navrhuje jako způsob řešení PvO, což znamená pomoc v oblasti, kde vznikla příčina
migrační/uprchlické vlny. ANO, ČPS a KDU-ČSL jsou jedinými z politických
subjektů, které ve svých volebních programech navrhují Fi – navýšení financování
pro pomoc. Hnutí ANO jako jediné ve svém programu hovoří o zavření (Z) hranic
EU. Schengenským prostorem se zabývají i ČSSD, KDU-ČSL, STAN a TOP 09,
v jejichž programech je zmíněn názor pro ochranu (O) Schengenu. SPD je stejně
jako Úsvit proti uprchlíkům. Na druhé straně jsou Piráti, kteří hovoří o evropské
pomoci politickým a válečným uprchlíkům. Dodávají, že by měli být ti uprchlíci,
kteří nejsou hrozbou, integrováni. ODS je v případě uprchlíků pro ulehčení
podmínek vstupu té skupině uprchlíků, která může být přínosem. Naopak u druhé
skupiny uprchlíků, kteří do Evropy přichází kvůli zneužití sociálního systému a
nemají úctu k zákonům, hodnotám a zvykům ČR, požadují zpřísnění podmínek pro
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jejich vstup. Polovina vybraných politických subjektů se vyslovuje proti ilegálním
migrantům. Proti migrantům obecně se vyslovuje Úsvit. ČPS, SPD a TOP 09 jsou
jen pro preferovaný typ migrantů – především se jedná o ekonomické migranty.
Proti (X) povinným přerozdělovacím kvótám se staví ANO, ČPS, ČSSD, KSČM,
ODS a SPD.
Tabulka č. 3: Postoj předsedů vybraných politických stran a hnutí k migraci.
Hranice

Uprchlíci

Migranti

Převaděči

EU
Babiš

Kontrola

Povinné

Řešení

kvóty
X

Pro ek., pak

X

X

PvO

X všem
Bartoš
Sobotka

O

Vál. ano

X ek.

X

X

PvO

Pro vál.

X ek.

X

X

PvO

a pol.
Chovanec

O

Prověrky

Prověrky

X

X

PvO

Bělobrádek

O

X pol.

Pro řízenou

X

X

PvO

islámu

migraci
X

PvO

Filip

O

Spíše pro

Spíše pro

Fiala

O

Prověrky

Prověrky

X

X

PvO

Okamura

Z

X

X

X

X

Návratová
politika

Gazdík

O

Schwarzenberg

X ek.

X ek.

Pro

Pro

X

X

PvO

X

PvO
v rámci
konfliktu =
nesmysl

Kalousek

O

Pro

Pro

X

Pomoc

respektující

státům, kt.

migranty

mají nápor
uprchlíků

(Vlastní zdroj na základě odkázaných volebních programů).
Z tabulky č. 3 jsou zřetelné postoje předsedů vybraných politických subjektů na
dílčí aspekty migrační krize. Co se týče hranice EU, Tomio Okamura je pro její
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zavření, Andrej Babiš pro její kontrolu a Bartošův a Schwarzenbergův postoj není
v tomto ohledu znám. Zbylí předsedové jsou pro ochranu hranic EU. V otázce
uprchlíků je Chovanec spolu s Fialou zastáncem prověrek, prostřednictvím kterých
by se určilo, zda jsou běženci bezpečnostním rizikem. Až následně by mohli
vstoupit na území EU. Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek se vyslovili pro
přijetí uprchlíků. Andrej Babiš svůj postoj v otázce migrantů změnil, kdy byl
nejprve pro ekonomické migranty, avšak následně všechny migranty odmítal.
Většina předsedů je proti převaděčům. U zbylých tří předsedů není postoj znám.
Všichni předsedové se staví proti povinným přerozdělovacím kvótám. Většina
předsedů vybraných politických subjektů je pro pomoc v oblasti (PvO), kde vznikla
příčina migrační vlny. Schwarzenberg hovoří o pomoci v oblasti, kde probíhá
konflikt, jako o nesmyslu.
Tabulka č. 4: Komparace postojů vybraných politických subjektů a jejich předsedů
k migrační krizi.
Řešení

Uprchlíci

Migranti

Převaděči

Povinné

Hranice

kvóty

EU

ANO

1

3

3

4

1

0

ČPS

1

1

1

1

1

4

ČSSD Sobotka

1

4

0

4

1

1

ČSSD

1

1

1

4

1

1

KDU-ČSL

1

1

1

4

4

1

KSČM

1

4

4

4

1

4

ODS

4

1

1

4

1

4

SPD Úsvit

4

1

1

4

1

4

STAN

1

4

4

4

4

1

TOP 09

2

2

2

4

4

4

2

4

1

4

4

1

Chovanec

Schwarzenberg
TOP 09
Kalousek

(Vlastní zdroj na základě odkázaných volebních programů).
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Tabulka č. 4 komparuje postoje vybraných politických subjektů a jejich
předsedů, přičemž je zde následující systém číslování:
0: Postoj politického subjektu a jeho předsedy se neshoduje.
1: Postoj politického subjektu a jeho předsedy se shoduje.
2: Postoj politického subjektu a jeho předsedy se v některých ohledech shoduje.
3: Postoj předsedy daného politického subjektu se ve stanoveném časovém úseku
změnil.
4: Postoj k danému dílčímu aspektu není buď u politického subjektu, nebo u jeho
předsedy znám.
Z analýzy

vyplynulo,

že

ke

změně

postojů

k migraci/migrační

krizi/uprchlíkům/povinným kvótám nedošlo u následujících předsedů: Ivan Bartoš
(ČPS), Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Vojtěch Filip (KSČM), Petr Fiala (ODS),
Petr Gazdík (STAN), Karel Schwarzenberg (TOP 09), Miroslav Kalousek (TOP 09)
a Tomio Okamura (SPD).
V průběhu zkoumaného časového úseku Andrej Babiš změnil svůj postoj vůči
migrantům. Zatímco nejprve imigranty neodmítal, neboť v nich viděl možnou
pracovní sílu, později svůj názor změnil. V roce 2016 řekl, že je potřeba udělat
všechno proto, aby byli migranti odmítnuti. V roce 2017 hovoří o uprchlících ze
Sýrie, že nemají v ČR co pohledávat, přitom v roce 2015 vnímal Syřany spolu
s Ukrajinci jako potřebnou pracovní sílu. Ostatní názory, které jsou spjaty
s problematikou migrace, Babiš neměnil. Například povinné kvóty odmítá od
začátku.
Bývalý předseda ČSSD by v roce 2015 ponechal problematiku migrace
v kompetenci národních vlád. Dodává, že Evropa ztratila schopnost migraci
regulovat. V roce 2016 hovoří Sobotka o tom, že může migrační vlnu zvládnout
pouze evropská spolupráce. Asi o půl roku později nemá podle Sobotky EU žádné
reálné nástroje na realizaci určitých akcí. V roce 2017 Sobotka klade důraz na
společných řešení EU v oblasti migrace. V tomto ohledu dochází ke změně názorů
Bohuslava Sobotky, avšak v ostatních názorech se jeho postoj v daném období
nemění. Následujícím předsedou ČSSD byl Milan Chovanec, u kterého nebyla
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shledána žádná změna v jeho názorech v oblasti migrace.

3.4 Postoj prezidenta ČR Miloše Zemana k migraci
Následující kapitola bude analyzovat česká média. Předmětem analýzy bly
názory Miloše Zemana na migraci/uprchlíky/kvóty apod. Analyzovány byly česká
média, mezi něž patří Aktuálně, ČT24, čtidoma, Deník, iDNES, Hospodářské
noviny, info, iRozhlas, E15, Eurozprávy, EUserver, Lidovky, Novinky, Parlamentní
listy, Reflex a Týden. V těchto médiích byly vyhledávány následující slovní
spojení: Miloš Zeman a migrace/imigrace/migranti/imigranti/uprchlíci/uprchlická
krize/migrační krize/povinné kvóty. U vybraných médií proběhla obsahová analýza
ve stanoveném časovém úseku 1. 1. 2013 – 31. 12. 2017. Celkem bylo analyzováno
187 článků, přičemž nejvíce jich bylo vybráno ze zdroje iDNES a ČT24. Z webové
stránky iDNES bylo vybráno 32 článků k obsahové analýze, kdežto u ČT24 bylo
analyzováno 31 článků. Analýza dále obsahovala 19 článků z webové stránky
Miloše Zemana. Lidovky byly, stejně jako Parlamentní listy, zdrojem analýzy s
počtem 12 článků. Ze zbylých zdrojů bylo k analýze využito 81 článků.
Na začátku roku 2013 se Miloš Zeman domnívá, že cestou vyrovnání populační
bilance může být migrace mladých občanů ze Slovenska. Důvodem migrace
mladých občanů Slovenska by měla podle Zemana být vyšší životní úroveň v České
republice. Jako výhodu této migrace vnímá Zeman fakt, že zde neexistuje prakticky
žádná jazyková bariéra (iDNES, 2013). Oproti roku 2013 a 2014 vyšlo v roce 2015
ve spojitosti s Milošem Zemanem a jeho postojem k migraci mnohem více článků,
což je jistě zapříčiněno tím, že v tomto roce započala uprchlická krize. V létě 2015
říká Zeman o České republice, že jí nepovažuje za xenofobní, neboť zde žije
přibližně půl milion cizinců. Zároveň nejsou v ČR významné politické subjekty
s xenofobním programem jako ve Francii či v Maďarsku, což je podle Zemana
druhý důkaz toho, že není ČR xenofobní. Ohledně xenofobie se projevil z toho
důvodu, neboť proběhla výzva několika set vědců, kteří varovali před nárůstem
xenofobie a nenávisti. Ve spojitosti s touto výzvou dodává, že by si měl každý ze
signatářů vědecké výzvy vzít domů jednoho uprchlíka. Tímto činem by podle
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Zemana prokázali upřímnost svých úmyslů (Týden, 2015).
Přáním Miloše Zemana bylo v roce 2015 zpevnění hranic Evropské unie, avšak
nevidí k tomu žádnou akci. Neboť není v tomto ohledu EU akční, hovoří Zeman o
tom, že by se měla ČR postarat o své hranice sama prostřednictvím své armády.
Migrační vlnu přirovnává Zeman k tsunami a myslí si, že bude sílit. Podle
Zemanova očekávání budou uprchlíci zvát do Evropy své příbuzné, což označuje
jako tzv. nasávací efekt. Zároveň předpovídá, že migraci zhorší i pokračující
destabilizace některých států. Ohledně migrantů odmítá Zeman především migranty
z Blízkého východu a z Afriky. Většinu z migrantů považuje za ekonomické
migranty, avšak upozorňuje na využití situace ze strany Islámského státu. Podle
Zemana by mohl Islámský stát využít uprchlickou vlnu k vyslání teroristických
spících buněk. Uprchlíci, proti kterým by se Zeman nevyhraňoval, by měli pocházet
z Ukrajiny. Důvodem je větší šance pro začlenění do české společnosti (Aktuálně,
2015; Týden, 2015).
Co se týče uprchlíků, kteří jsou na českém území, těm v roce 2015 Zeman
vzkázal, že je sem nikdo nezval. Dodal, že musí respektovat pravidla tohoto státu.
V případě nerespektování by dle Zemana měli odejít pryč. Největší pomoc pro tyto
lidi (zejména z Blízkého východu a Afriky) podle Zemana spočívá v pomoci na
jejich území. Kromě přílivu uprchlíků z Afriky a Blízkého východu Zeman očekává
i příliv imigrantů z Ukrajiny. Ti však disponují větší schopností se asimilovat.
V daném rozhovoru došlo i k ocenění nasazení policie při pohybu uprchlíků po
území ČR ze strany Miloše Zemana. Dodal, že podporuje zájem daná opatření
zesílit. Ohledně Armády ČR zmínil, že je schopna poslat na hranice kolem 1500
vojáků (Lidovky, 2015b).
Miloš Zeman v jednom z rozhovorů v roce 2015 řekl, že uprchlíci používají děti
jako živý štít. Děti vyvolají soucit, díky čemuž je pak soucit přenesen i k dospělým.
Prezident ČR připouští, že i on sám k dětem uprchlíků soucit pociťuje. Podle
Zemana si však dospělí, zdraví a dobře materiálně zajištění uprchlíci, zejména muži,
soucit nezaslouží. O dobře materiálně zajištěných mužích hovoří jako o mužích
s iPady či iPhony. Dodává, že mají tito muži v druhé kapse tisíce eur nebo tisíce
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dolarů. V této souvislosti si pokládá otázku, proč berou uprchlíci své děti s sebou,
když je tak vystavují riziku utonutí v gumových člunech (iDNES, 2015b).
Miloš Zeman klade důraz na toleranci vůči odlišným názorům. Říká, že má ve
svobodné společnosti každý jedinec právo vyjádřit svůj názor. Na druhou stranu
nesmí docházet k tomu, že bude opačný názor umlčován. Lidé, kteří mají
k uprchlické krizi opačné názory, jsou podle Zemana označováni za rasisty nebo
fašisty, což Zeman odsuzuje. Dodává, že náš národ není xenofobní, neboť zde žije
podstatná část cizinců. Podotýká však, že se jedná o cizince, kteří dokážou najít
soužití s naší kulturou, nejsou s nimi žádné problémy, a proto jsou přijímáni
přátelsky. Kultura těchto cizinců je slučitelná s evropskými hodnotami a nejedná se
dle slov Zemana o kulturu „vrahů či náboženské nenávisti“ (ČT24, 2015b).
Falešným humanismem označil Zeman vstřícnost německé kancléřky Angely
Merkelové vůči přijímání syrských uprchlíků. Merkelové vstřícnost podle Zemana
vedla k tomu, že se za Syřany označovali i ti, kteří neměli se Sýrií nic společného
(iDNES, 2015b). Ke konci roku 2015 prezident ČR upozorňuje na to, že se
k českým hranicím přibližuje nebezpečí. Dodává, že je naivní si myslet, že mezi
uprchlickou vlnou a terorismem neexistuje souvislost. Tehdejší premiér Bohuslav
Sobotka uvedl, že se za nebezpečím skrývají teroristé, nikoliv však uprchlíci,
kterým je potřeba pomoci. Tento postoj Bohuslava Sobotky označil Zeman za
nebezpečný. Podle Zemana je migrační krize organizovaná invaze, kdy jsou do
migračního proudu dodáváni džihádisté z Islámského proudu. V této souvislosti
upozorňuje Zeman na hrozbu zavádění islámského práva šaría v České republice
(Deník, 2015a; Týden, 2015a).
Miloš Zeman upozorňuje v roce 2015 na tři rizika příjímání uprchlíků na území
ČR. Prvním rizikem je vznik nových ghett, druhým rizikem je zavlečení infekčních
onemocnění a třetím rizikem jsou spící buňky vyslané v rámci migrační vlny
Islámským státem. Aktivace spících buněk by zapříčinila podobné teroristické
útoky, jež se staly v minulých letech v Paříži, Londýně či Madridu. Z těchto důvodů
by mělo dojít k okamžitému navrácení uprchlíků, nikoliv k jejich umisťování do
různých zařízení. Domnívá se, že většina uprchlíků jsou ekonomičtí migranti.
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Zeman rozdělil uprchlíky do tří kategorií, z nichž první kategorie představuje
uprchlíky, kteří utíkají ze svých zemí z politických příčin. Do další kategorie patří
1500 uprchlíků, u kterých česká vláda souhlasila s jejich přijetím. Poslední
kategorie pak představuje neekonomické uprchlíky, u kterých nevíme, zda
nepřichází pouze kvůli pobírání sociálních dávek. V souvislosti s uprchlíky, kteří
míří přes české území do Německa, hovoří o tom, že v momentě, kdy je Německo
přestane přijímat, skončí u nás. Tyto uprchlíky by však vrátil do svých domovských
zemí (Kopecký, 2015b).
V roce 2016 označil Miloš Zeman za jediný způsob řešení migrační krize
deportaci. Deportace by se měla týkat ekonomických migrantů, ale i migrantů
hlásajících náboženské násilí či náboženskou nenávist, což je dle Zemana spojeno
s přípravami teroristických akcí. Pod nepřímou kritiku se dostali muslimští
migranti, když prezident ČR řekl, že islámská migrace není integrovatelná a
asimilovatelná do evropské kultury. Důvodem tohoto výroku je odpírání přístupu
ženám ke vzdělání a k veřejným funkcím ze strany islámské civilizace. Jako další
důvod uvádí, že má svědectví muslimské ženy před soudem poloviční hodnotu než
svědectví muže. Naopak u početné komunity Vietnamců a Ukrajinců, kteří v Česku
žijí, hovoří Zeman o podařené integraci do naší společnosti (ČT24, 2016).
Evropská unie podle Miloše Zemana selhala v řešení uprchlické krize. Namísto
důsledného řešení ztrácela EU čas tím, že pořádala pouhé diskuze. Na diskuzích se
tvrdilo, že bychom měli migranty vítat kvůli nedostatku pracovní síly. Dodává, že
průměrná nezaměstnanost v EU dosahuje 11 % (ČT24, 2016). Za nejsprávnější
řešení ze strany EU považuje Zeman uzavření vnějších hranic EU. U EU vidí
problém v tom, že není EU zvyklá na krize, díky čemuž není schopna operativně
reagovat. O nelegální migraci hovoří jako o velké krizi, která pro EU znamená
možná nejvážnější zkoušku v celé její historii. Zároveň podotýká, že nechápe, proč
Itálie a Řecko nepodnikají žádné kroky pro kontrolu svých hranic. Kultura
migrantů, kteří tuto krizi způsobili, je podle prezidenta nekompatibilní s evropskými
hodnotami (Novinky, 2016).
Dalším řešením by podle Zemana byla deportace všech cizinců, kteří
61

v příslušných zemích nezískají azyl. Rovněž chce deportovat fanatické imámy, kteří
podle něj rozsévají nenávist v mešitách. Toto řešení považuje za zbavení se příčin,
které by vedly k teroristickým útokům. U teroristických útoků mluví o jejich
laciném a povrchním odsuzování až zpětně. V této souvislosti se prezident
vyslovuje i pro to, že by se měli občané kvůli terorismu vyzbrojovat. Dodává, že
byl v dříve proti držení velkého počtu zbraní, avšak po proběhách teroristických
útocích v Německu a Francii již tento názor nezastává. Podle Zemana je možným
cílem teroristického útoku Pražský hrad, ale i další místa v ČR, kde se shromažďuje
větší počet lidí. Z tohoto důvodu dostane Pražský hrad od ministerstva obrany 100
milionů korun na bezpečnostní opatření, která však nesdělil, aby dle jeho slov
neměli teroristé usnadněnou práci (ČT24, 2016a).
V rámci řešení hovoří Zeman i o ochraně hranic, a to prostřednictvím armády,
policie, elektronických detenčních zařízení nebo v případě velké migrační vlny
dokonce plotu. V případě, že by si každý stát hlídal své hranice, jednalo by se podle
Zemana o dražší variantu. Na druhou stranu je podle prezidenta EU neschopná,
neboť se neodhodlala k aktivní ochraně svých vlastních vnějších hranic. Příkladem
ochrany hranic je pro Zemana Maďarsko, které svými opatřeními dospělo ke
snížení počtu migrantů na minimum. Maďarsko se v rámci řešení migrační krize
opevnilo plotem, nasadilo vodní děla a slzný plyn. Zeman připouští, že tato řešení
nevypadají humánně, avšak Maďarsko dospělo k tomu, že jen minimum lidí
požádalo o azyl. Většina cizinců šla do Německa kvůli sociálním dávkám (ČT24,
2016a).
Současná migrace je podle prezidenta ČR organizovaná invaze, kdy zájmem
uprchlíků není hledání zaměstnání, nýbrž pobírání sociálních dávek (ČT24, 2016a).
V souvislosti s migrací hovoří Zeman o tom, že dříve probíhala v Evropě především
vnitrokontinentální migrace, kdy docházelo k migraci lidí s podobnými kulturními
hodnotami. Naopak v současné době probíhá migrace interkontinentální, která je
založena na odlišné kultuře. Zeman zdůrazňuje, že existuje několik odlišností
islámských imigrantů v rámci kulturních hodnot. Z tohoto důvodu má odmítavý
postoj k této skupině imigrantů a podotýká, že se jeho postoj netýká imigrantů
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obecně (Lidovky, 2016).
V roce 2016 Zeman nesouhlasí s přijetím 80 migrantů z tureckých uprchlických
táborů. Zároveň nesouhlasí s tím, že se ČR zavázala k přijetí 2691 migrantů.
Dodává, že by se k této problematice měli vyjádřit i poslanci a senátoři (Slávik,
2016). V témže roce navrhuje, aby Řecko zřídilo místa pro uprchlíky, čímž by
mohlo splatit svůj dluh, který má vůči EU. Podle Zemana má Řecko dostatečné
množství neobydlených ostrovů, na kterých by mohlo dojít ke zřízení hotspotů.
Další část ekonomických migrantů by Zeman umístil např. do neobydlených částí
severní Afriky. Znovu zdůrazňuje, že nemá nic proti uprchlíkům z Ukrajiny,
Vietnamu, Ruska, Běloruska, Srbska atd. Podle jeho slov je pouze proti islámským
imigrantům, neboť je jejich kultura s tou naší nekompatibilní. Jako příklad uvádí
postoj islámských uprchlíků k ženám, který je oproti evropské kultuře absolutně
odlišný (iDNES, 2016).
Prezident ČR přirovnává Islámský stát k nacismu. V roce 2016 varuje, že stejně
jako Němci působením nacistů ve 30. letech 20. století se mohou i muslimové
v Evropě působením extremistů radikalizovat. Dodává, že mezi migrační vlnou a
teroristickými útoky existuje souvislost, o čemž by nikdo neměl pochybovat. A
právě z tohoto důvodu je Zeman proti názoru, že by mělo být v následujících dvou
letech umístěno 6200 migrantů na naše území prostřednictvím dobrovolnosti.
Dobrovolnost vnímá v tomto ohledu jako téměř totožné s povinnými kvótami.
Umístění migrantů na naše území by stálo přibližně 600 milionů korun. Před
umístěním muslimského obyvatelstva, které je těžko slučitelné a zároveň by
vytvořilo podhoubí pro případné teroristické útoky, Zeman varuje. Místo umístění
muslimských uprchlíků na naše území upřednostňuje pomoc migrantům na jejich
území nebo sousedním území. Rovněž navrhuje pomoc státům, jako jsou Itálie nebo
Řecko, které čelí uprchlické vlně (iDNES, 2016; Zeman, 2016).
Na začátku roku 2017 vnímá prezident ČR migrační vlnu za nejdůležitější
problém EU. Zeman se ve spojitosti s migrační vlnou obává dalších teroristických
útoků. Postoj EU vnímá jako velmi váhavý, neboť s islamisty bojuje spíše
prostřednictvím demonstrací či posíláním kondolenčních telegramů. Dodává, že EU
63

nebyla dosud schopna vytvořit efektivní ochranu svých vnějších hranic. Zeman je
proti tomu, aby EU diktovala podmínky přijetí uprchlíků. Podle prezidenta ČR není
důvod k tomu, aby nemohl suverénní stát samostatně rozhodovat o tom, koho na
své území přijme a koho nikoli. V této souvislosti Miloš Zeman uvítal slovenský
návrh tzv. efektivní solidarity. Tento koncept by v případě jeho přijetí znamenal to,
že by každý členský stát samostatně rozhodoval o formě svého příspěvku ke
zvládnutí migrace na úrovni EU. Následně si pokládá otázku, proč bychom měli na
našem území živit lidi, kteří chtějí žít ze sociálních dávek a nechtějí pracovat
(Deník, 2017a; Parlamentní listy, 2017b).
V září 2017 vystupuje Miloš Zeman před Valným shromážděním OSN, kde
hovoří o globálním terorismu, migrační krizi a váhavém postoji organizace, ale i
jednotlivých států v boji proti radikálnímu islámu. Navrhuje vytvoření silného
úřadu OSN, který by zasahoval proti teroristům všemi možnými prostředky – mimo
jiné i prostřednictvím vojenské síly. Na druhou stranu Zeman pochválil OSN za
vznik nového Protiteroristického úřadu, jehož cílem je sdružování dosavadní
roztříštěné a dle slov Zemana neefektivní aktivity OSN v boji s terorismem. Pod
hlavičkou OSN funguje totiž 38 protiteroristických organizací a institucí. V projevu
před Valným shromážděním OSN dále prezident ČR znovu odmítl podporu
migrace. Řekl, že v některých oblastech jsou právě teroristé vyvolávači migrační
vlny. Na druhou stranu však platí i to, že jsou migranti využíváni teroristy, což je
realizováno dle Zemana např. v Evropě, kde vznikají „spící buňky“ a skrývají se
„osamělí vlci“. Takzvaní vítači imigrantů souhlasí podle prezidenta ČR s odlivem
mozků z výchozích zemí, což je příčinou následné degradace původních
domovských zemí. Následně dochází k jejich zaostávání a prohloubení rizika, že se
z těchto zemí stanou země více nestabilní a násilné (Zeman, 2017).
Cílem OSN jakožto společenství je udržení míru, proto Zeman hovoří o boji
s terorismem jako o klíčovém úkolu OSN. Podle Zemana je postup OSN, ale i
samostatných států proti „krvavému islámu“ i terorismu váhavý. Terorismus je
podle slov prezidenta ČR úzce spjatý s uprchlickou vlnou, ve které se radikální
bojovníci skrývají. Z tohoto důvodu považuje za nebezpečné ty státy, které
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podporují tyto islamisty. Zeman považuje za potřebné stabilizovat a podpořit země,
ze kterých migranti pocházejí, do takové míry, aby z nich nemuseli lidé prchat.
V souvislosti s tím vyzývá Zeman k ukončení podpory nekontrolované intenzivní
migrace z afrických a asijských zemí. Dodává, že potenciál těchto regionů oslabuje
(Zeman, 2017).
Zeman hovoří o novém typu civilizace, který máme a jenž nazývá jako
anticivilizace. Typickým znakem anticivilizace je založení na teroru, který se dnes
vyskytuje všude včetně Evropy. Znovu spojuje terorismus s migrační vlnou.
Prezident ČR odmítá přijímání uprchlíků i v případě, že by díky přijímání získávala
Česká republika peníze od evropských institucí. Jako důvod znovu udává
neslučitelnost evropské kultury s kulturou migrantů muslimského typu. Rovněž
odmítá tvrzení, že by byla Praha v uprchlické krizi nesolidární s ostatními
evropskými státy. Důvodem je fakt, že ČR investuje peníze do rozvojové pomoci ve
státech, ze kterých uprchlíci prchají. Zeman podotýká, že by se na pomoc v zemích
původu měla zaměřit i Evropská unie. Jako konkrétní příklad velmi účinné pomoci
zmiňuje Zeman elektřinu, vodní zdroje, školy, nemocnice a další oblasti (Novinky,
2017; iDNES, 2017b).
V roce 2017 zastává Miloš Zeman takový názor, že by se měla ČR v rámci EU i
NATO chovat jako energický a sebevědomý partner. Zároveň by měla ČR dávat
v těchto organizacích najevo, když se nebude shodovat s nějakým postojem. Při
porovnání EU a NATO opakuje svůj dřívější názor, že EU není schopná ochránit
své vnější hranice. U Severoatlantické aliance se domnívá, že by měla být v boji
proti islámskému terorismu daleko aktivnější. Následně Zeman hovoří o migračních
kvótách, které považuje za nejbolavější problém zahraniční politiky. Českým
národním zájmem je v této otázce podle Zemana zachování suverenity republiky.
Dodává, že nám nemůže nikdo diktovat, koho umístíme na své území. Zeman věří
v to, že se v roce 2018 o konceptu migračních kvót nebude již mluvit (ČT24,
2017b).
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6.1 Shrnutí obsahové analýzy
Postoje prezidenta České republiky Miloše Zemana se v letech 2013–2017 spíše
neměnily. Miloš Zeman klade od začátku uprchlické krize důraz na zpevnění
hranice EU. V průběhu daného časového úseku však zvažuje Zeman i úplné
uzavření vnějších hranic EU, což je patrná změna v postoji. V následujících
postojích ke změnám nedošlo. Ohledně migrantů odmítá Zeman především
migranty z Blízkého východu a z Afriky. Většinu z migrantů považuje za
ekonomické migranty. Dodává však, že může migračních vln využít Islámský stát,
který tímto může vyslat do Evropy spící buňky. Uprchlíci, proti kterým se Zeman
nevyhraňuje, jsou potenciální uprchlíci z Ukrajiny. Jako způsob řešení vnímá
pomoc uprchlíkům v jejich zemi. Dalším řešením je deportace ekonomických
migrantů, nebo migrantů hlásajících náboženské násilí či náboženskou nenávist.
Podle Zemana existuje mezi terorismem a uprchlickou vlnou souvislost.
V roce 2016 hovoří Miloš Zeman o migraci jako o organizované invazi, kde ja
zájmem uprchlíků pobírání sociálních dávek. V analyzovaných zdrojích se napříč
stanoveným časem Zeman vymezoval proti islámským imigrantům. Důvodem je to,
že podle Zemana není jejich kultura kompatibilní s tou naší. Naopak se nevymezuje
proti uprchlíkům z Ukrajiny, Vietnamu, Ruska, Běloruska, Srbska atd. Zeman
odmítá přerozdělovací kvóty, na místo nichž upřednostňuje pomoc migrantům na
jejich území nebo na sousedním území. Hovoří o pomoci Itálii nebo Řecku.
Prezident ČR odmítá přijímání uprchlíků i v případě, že by díky přijímání získávala
Česká republika peníze od evropských institucí.
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Závěr
V roce 2015 začala migrační neboli uprchlická krize, jejímž důsledkem byly
v České republice demonstrace, stávky či diskuze. Dalším důsledkem migrační
krize bylo vnímání uprchlíků jako větší hrozby, než tomu bylo dříve, což prokázaly
některé sociologické průzkumy. Na výzkumnou otázku, zda se měnily postoje
vybraných politických stran a hnutí k migraci před parlamentními volbami 2013 a
2017, není jasná odpověď. Důvodem je fakt, že některé politické subjekty neměly
ve svém volebním programu v roce 2013 migraci zahrnutou. Mezi tyto strany a
hnutí patří ČPS, ČSSD, KSČM, TOP 09, STAN a Svoboda a přímá demokracie,
která vznikla až v roce 2015. Podíl problematiky migrace byl ve volebním
programu ODS z roku 2013 0,5%. Následuje KDU-ČSL s podílem 1,6% a Úsvit
s podílem 2,2%.
V roce 2017 věnovali Piráti migraci 0,6 % podíl ve svém volebním programu,
avšak lze zmínit ještě jednu procentuální hodnotu. Piráti totiž ve svém volebním
programu odkazují na dokument z roku 2015, kde zmiňují svůj postoj k migraci.
Pokud by se volební program spojil s daným dokumentem, tvořila by zde migrace
podíl o hodnotě 31,3%. KDU-ČSL se oproti roku 2013 věnovala tématu migrace
méně, a to o 0,3 %. Příčinou může být rozšíření volebního programu o jiná témata,
čímž se podíl migrace snížil. Podíl migrace ve volebním programu ČSSD z roku
2017 činil 2,2%. Taktéž jako ČSSD i KSČM, STAN a TOP 09 se v roce 2013 o
migraci nezmínily, kdežto v roce 2017 ano. SPD věnovala ve svém volebním
programu z roku 2017 migraci největší prostor (jestliže nebudeme brát potaz
číselnou hodnotu ČPS v případě sloučení volebního programu a stanoviska
k migraci). U hnutí SPD však absentuje možnost komparace mezi volebními
programy z roku 2013 a 2017, neboť v roce 2013 ještě neexistovalo. Podíl migrace
ve volebním programu ODS z roku 2017 byl o necelá 2% vyšší, než ve volebním
programu z roku 2013.
Co se týče postojů vybraných politických subjektů k migraci, hnutí ANO v roce
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2013 vnímá migraci jako hrozbu srovnatelnou např. s terorismem. Více se migraci
ve svém volebním programu nevěnuje. Ve volebním programu z roku 2017 usiluje
ANO v souvislosti s migrací o uzavření vnější evropské hranice, navýšení financí
pro oblast obrany, prvořadé bezpečnosti občanů apod. Zároveň klade důraz na
obraně proti nelegální migraci a řešení situace mimo Evropu. Ohledně přijímání
uprchlíků má rozhodovat každý stát samostatně. V případě potřeby by měly
policejní jednotky spolu s Armádou ČR zajistit ochranu hranic ČR. Neboť se ANO
v roce 2013 ve svém programu migraci příliš nevěnuje, nelze posoudit, zda se
postoj tohoto hnutí měnil či nikoliv.
KDU-ČSL se ve svém volebním programu z roku 2013 vyslovuje pro přísnější
unijní imigrační politiku, která má klást důraz na integraci migrantů v Evropě,
přičemž má být zachována otevřenost vůči osobám pronásledovaným za podporu
demokracie či náboženské svobody. Integraci KDU-ČSL oceňuje, neboť z ní
vyplývá placení daní a zdravotního pojištění, znalost českého jazyka apod.
Nelegální migrace by však měla být potírána. Ve volebním programu z roku 2017
chce stejně jako v roce 2013 eliminovat ilegální migraci. Zároveň požaduje regulaci
migračních toků. U vnějších hranic podporuje spolupráci členských zemí EU.
Podporuje i efektivní návratovou politiku. Postoj KDU-ČSL se tedy shoduje v roce
2013 i 2017, avšak v roce 2017 doplňuje další stanoviska, která souvisí s probíhající
migrační krizí.
ODS hovoří v roce 2013 ve svém volebním programu o tom, že musí být pro ČR
migrační politika přínosem. Dodává, že by měla ČR přijmout takový počet cizinců,
který je schopna integrovat. U migrantů přicházejících kvůli zneužívání zdravotního
a sociálního systému, mají být zpřísněné podmínky. V roce 2017 obsahuje volební
program ODS odmítavý postoj vůči povinným kvótám pro uprchlíky. Stejně jako
v roce 2013 se i v roce 2017 vyslovuje pro ulehčení podmínek vstupu u cizinců,
kteří mohou být pro ČR přínosem. Stejný postoj (zpřísnění podmínek) zastává ODS
i u cizinců, kteří přichází do ČR kvůli zneužívání sociálního systému. Dle ODS má
být posilována stabilita a prosperita v zemích severní Afriky a Blízkého východu.
Postoj ODS k migraci se shoduje. Ve volebním programu z roku 2017 jsou však
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dodána další stanoviska k událostem, které v roce 2013 neprobíhaly. Příkladem jsou
povinné kvóty, o kterých se v roce 2013 nemluvilo.
U Úsvitu přímé demokracie je komparace postojů k migraci diskutabilní. Ve
volebním programu z roku 2013 hovoří o zavedení přísných podmínek imigrační
politiky ČR. V programu představitelé Úsvitu přímé demokracie odmítají dle svých
slov nepřizpůsobivé imigranty nebo náboženské fanatiky. V roce 2017 toto hnutí,
které změnilo název na Úsvit – Národní Koalice, do parlamentních voleb
nekandidovalo. Avšak v roce 2015 vzniklo hnutí Svoboda a přímá demokracie –
Tomio Okamura, které založil Tomio Okamura společně s Radimem Fialou.
Okamura i Fiala byli původně v hnutí Úsvit. Tomio Okamura byl v době
parlamentních voleb 2013 předsedou hnutí Úsvit. Od vzniku SPD je předsedou
tohoto hnutí. Otázkou je, zda komparovat postoj Úsvitu a SPD, nebo zda ponechat
každé hnutí odděleně i přesto, že má stejného předsedu.
Další výzkumnou otázkou bylo, zda se shodují postoje předsedů s politickými
stranami a hnutími, které reprezentují. U většiny politických subjektů panovala
shoda v postojích se svými předsedy. Rozdíl v postoji byl zaznamenán mezi
postojem Tomia Okamury a SPD, avšak nejedná se o rozdíl ve všech názorech.
Zároveň je patrná odlišnost v jednom z postojů mezi ANO a Andrejem Babišem,
který v průběhu zkoumaného časového úseku daný postoj změnil.
Postoj hnutí ANO a jejího předsedy Andreje Babiše je shodný. Shoda byla např.
v odmítání povinných kvót či řešení situace mimo Evropu. Během roku 2016 však
Babiš svůj postoj zčásti změnil. Nejprve totiž vnímal některé migranty jako
pracovní sílu, která by zlepšila situaci v ČR. Následně zastával takový názor, že je
potřeba udělat vše pro to, aby došlo k odmítnutí všech migrantů (včetně Syřanů, o
kterých původně hovořil jako o možné pracovní síle).
U KDU-ČSL a jejího předsedy Pavla Bělobrádka shoda mj. i v oceňování
integrace, otevřenosti vůči osobám pronásledovaným za podporu dmeokracie či
náboženské svobody.
ODS a její předseda Petr Fiala se v postoji na migrační krizi a její řešení shodují.
Příkladem je odmítání povinných kvót, nebo důraz na stabilizaci na Blízkém
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východě.
Postoje České pirátské strany se shodují s postoji jejího předsedy Ivana Bartoše.
Shodu lze nalézt v odmítání povinných kvót, nebo v pomoci v oblastech zasažených
konflikty či humanitární krizí.
V parlamentních volbách byl předsedou ČSSD Bohuslav Sobotka, který se
shoduje s názory ČSSD mj. v tom, že odmítá povinné přerozdělovací kvóty.
Zároveň požaduje, stejně jako ČSSD, společnou ochranu vnějších hranic EU,
registrační centra pro uprchlíky kvůli jejich kontrole či pomoc vedoucí k vyřešení
konfliktů v Libyi a Sýrii. Od června 2017 je předsedou ČSSD Milan Chovanec,
který požaduje bezpečnostní prověření u lidí mířících do ČR. To se shoduje
s postojem ČSSD, který je zahrnut ve volebním programu pro parlamentní volby
2017. Zároveň, stejně jako Sobotka a ČSSD, odmítá povinné kvóty.
KSČM i její předseda Vojtěch Filip zastávají stejné postoje, mezi něž mj. patří
řešení migrační krize na místě vzniku.
Volební program Svobody a přímá demokracie se v některých ohledech plně
neztotožňuje s názory Tomia Okamury. Například je ve volebním programu
požadavek ohledně kontroly hranic, avšak Tomio Okamura je pro totální uzavření
hranic.
Petr Gazdík – předseda hnutí STAN – se shoduje s postoji hnutí. Příkladem je
shoda u názoru, že by měla být do problémových zemí zacílena rozvojová pomoc.
Zároveň se Gazdík s volebním programem hnutí STAN shoduje v postoji ohledně
ochrany vnějších hranic EU.
V období, kdy se konaly parlamentní volby v roce 2013, byl předsedou TOP 09
Karel Schwarzenberg, který se v názorech se svou stranou shodl. Schwarzenberg se
například s TOP 09 shodl v tom, že je skeptický ohledně povinných kvót. Zároveň
je zde shoda v názoru, že by ČR neměla vystupovat z EU, což je do jisté míry spjato
s problematikou migrace, neboť jedním ze spouštěčů pro odchod z EU byly povinné
kvóty. Od roku 2015 byl předsedou TOP 09 Miroslav Kalousek, který se ve svých
postojích k migraci s TOP 09 shodoval. Shoda je patrná v odmítání kvót, nebo
v důrazu na setrvání v EU.
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Další výzkumnou otázkou bylo, zda se v časovém úseku 2013–2017 měnily
postoje jednotlivých předsedů politických stran a hnutí. Z analýzy vyplynulo, že ke
změně postojů k migraci/migrační krizi/uprchlíkům/povinným kvótám nedošlo u
následujících předsedů: Ivan Bartoš (ČPS), Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Vojtěch
Filip (KSČM), Petr Fiala (ODS), Petr Gazdík (STAN), Karel Schwarzenberg (TOP
09), Miroslav Kalousek (TOP 09) a Tomio Okamura (SPD).
V průběhu zkoumaného časového úseku Andrej Babiš změnil svůj postoj vůči
migrantům. Zatímco nejprve imigranty neodmítal, neboť v nich viděl možnou
pracovní sílu, později svůj názor změnil. V roce 2016 řekl, že je potřeba udělat
všechno proto, aby byli migranti odmítnuti. V roce 2017 hovoří o uprchlících ze
Sýrie, že nemají v ČR co pohledávat, přitom v roce 2015 vnímal Syřany spolu
s Ukrajinci jako potřebnou pracovní sílu. Ostatní názory, které jsou spjaty
s problematikou migrace, Babiš neměnil. Například povinné kvóty odmítá od
začátku.
Bývalý předseda ČSSD by v roce 2015 ponechal problematiku migrace
v kompetenci národních vlád. Dodává, že Evropa ztratila schopnost migraci
regulovat. V roce 2016 hovoří Sobotka o tom, že může migrační vlnu zvládnout
pouze evropská spolupráce. Asi o půl roku později nemá podle Sobotky EU žádné
reálné nástroje na realizaci určitých akcí. V roce 2017 Sobotka klade důraz na
společných řešení EU v oblasti migrace. V tomto ohledu dochází ke změně názorů
Bohuslava Sobotky, avšak v ostatních názorech se jeho postoj v daném období
nemění. Následujícím předsedou ČSSD byl Milan Chovanec, u kterého nebyla
shledána žádná změna v jeho názorech v oblasti migrace.
Následující výzkumnou otázkou je, zda v letech 2013–2017 došlo ke změně
postojů prezidenta ČR Miloše Zemana k migraci. Postoje prezidenta České
republiky Miloše Zemana se v letech 2013–2017 spíše neměnily. Hypotéza číslo pět
se tedy potvrzuje. Miloš Zeman klade od začátku uprchlické krize důraz na
zpevnění hranice EU. V průběhu daného časového úseku však zvažuje Zeman i
úplné uzavření vnějších hranic EU, což je patrná změna v postoji. V následujících
postojích ke změnám nedošlo. Ohledně migrantů odmítá Zeman především
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migranty z Blízkého východu a z Afriky. Většinu z migrantů považuje za
ekonomické migranty. Dodává však, že může migračních vln využít Islámský stát,
který tímto může vyslat do Evropy spící buňky. Uprchlíci, proti kterým se Zeman
nevyhraňuje, jsou potenciální uprchlíci z Ukrajiny. Jako způsob řešení vnímá
pomoc uprchlíkům v jejich zemi. Dalším řešením je deportace ekonomických
migrantů, nebo migrantů hlásajících náboženské násilí či náboženskou nenávist.
Podle Zemana existuje mezi terorismem a uprchlickou vlnou souvislost.
V roce 2016 hovoří Miloš Zeman o migraci jako o organizované invazi, kde ja
zájmem uprchlíků pobírání sociálních dávek. V analyzovaných zdrojích se napříč
stanoveným časem Zeman vymezoval proti islámským imigrantům. Důvodem je to,
že podle Zemana není jejich kultura kompatibilní s tou naší. Naopak se nevymezuje
proti uprchlíkům z Ukrajiny, Vietnamu, Ruska, Běloruska, Srbska atd. Zeman
odmítá přerozdělovací kvóty, namísto nichž upřednostňuje pomoc migrantům na
jejich území nebo na sousedním území. Hovoří o pomoci Itálii nebo Řecku.
Prezident ČR odmítá přijímání uprchlíků i v případě, že by díky přijímání získávala
Česká republika peníze od evropských institucí.
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Summary
A migrant refugee crisis began in 2015. As a result of the migration crisis, the
perception of refugees was a greater threat than previously, as demonstrated by
some sociological surveys. There is no clear answer for the question whether the
positions of selected political parties and the migration movement have changed
before the parliamentary elections of 2013 and 2017. The reason is that some
political subjects did not have the migration included in their electoral program in
2013. These parties and movements are ČPS, ČSSD, KSČM, TOP 09, STAN and
SPD, which was established only in 2015.
Another research question was whether the views of the chairmen with the
political parties and the movements they represent are the same. Most political
parties were in agreement with their chairmen. The difference in attitude was noted
between the attitude of Tomio Okamura and the SPD, but this is not the difference
in all views. At the same time there is a difference in one of the attitudes between
ANO and Andrej Babiš.
Another research question was whether the positions of the individual chairmen
of political parties and movements changed in the period 2013-2017. The analysis
showed for the following chairmen there were no changes in attitudes towards
migration / migration crisis / refugees / mandatory quotas: Ivan Bartoš (ČPS), Pavel
Bělobrádek (KDU-ČSL), Vojtěch Filip (KSČM), Petr Fiala (ODS), Petr Gazdik
(STAN), Karel Schwarzenberg (TOP 09), Miroslav Kalousek (TOP 09) and Tomio
Okamura (SPD).
The answer to the last researche question is: The President of the Czech
Republic Miloš Zeman has not changed his attitudes to migration in the years 20132017.
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Teze diplomové práce
Zdůvodnění tématu:
Od roku 2015 můžeme datovat uprchlickou krizi, která se stává v České republice do velké
míry diskutovanou problematikou. Otázkou je, zda se vybrané politické strany a hnutí
věnovaly migraci i před rokem 2015. Pokud se politické subjekty migraci věnovaly,
jednalo se o pozornost tématu okrajově, nebo do větší míry? Před volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky vytváří politické strany a hnutí volební programy,
do nichž se snaží zahrnout veškerá důležitá témata. Byla migrace natolik důležitým
tématem pro zanesení do volebního programu i v roce 2013? Měnila se frekvence výskytu
migrace ve volebních programech pro parlamentní volby 2013 a 2017? Od roku 2015 jsou
medializovány různorodé postoje politických stran a jejich představitelů, prezidenta České
republiky Miloše Zemana, avšak i protestující části občanů, které můžeme zařadit do
skupiny odpůrců. Některé politické strany či hnutí jsou obviňovány za to, že ukazují na
uprchlickou krizi jako na možnou hrozbu. Díky tomu pak získávají u občanů náklonnost,
neboť se ukazují jako vlastenci, kteří chtějí ochránit svou zemi všemi možnými prostředky.
Příkladem může být Úsvit přímé demokracie. Zároveň jsou na politické scéně takové
politické subjekty nebo osoby, které mění svůj postoj k migrační krizi. Příkladem je Andrej
Babiš. Zde vzniká otázka, zda mění svůj postoj k migraci i jiné politické subjekty či osoby.
Předpokládaný cíl:
Cílem diplomové práce je zjistit, zda jsou postoje vybraných politických stran zaneseny
v jejich volebních programech z let 2013 a 2017, popřípadě, jaký podíl migrace v
programech zahrnuje. Zároveň se chce práce zabývat tím, jaké jsou postoje prezidenta
České republiky Miloše Zemana, vybraných politických subjektů a jejich předsedů k
migraci ve stanoveném časovém úseku. Dalším cílem práce je zjistit, zda se postoje k
migraci u zkoumaných politických subjektů a osob v letech 2013 až 2017 měnil.
Výzkumnou otázkou je, zda se postoj vybraných politických subjektů shoduje s postoji
jejich představitelů. Práce předpokládá, že jsou postoje politických subjektů, jejich
představitelů i prezidenta ČR Miloše Zemana v daném období konzistentní. Rovněž je
předpokladem práce, že se postoje politických stran a hnutí shodují s postoji předsedů,
kteří je reprezentují.
Metodologie práce:
Nástrojem diplomové práce bude kvantitativní obsahová analýza, která bude
představena ve druhé kapitole. Výstupy kvantitativní obsahové analýzy mají vysokou míru
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reliability. Zároveň je tento typ obsahové analýzy vhodný pro zpracování velkého
množství textů. Budou analyzovány dokumenty, mezi něž patří programové dokumety
politických stran nebo rozhovory s politickými představiteli. Mezi politické subjekty,
jejichž volební programy budou analyzovány, patří: ANO, ČPS, ČSSD, KDU-ČSL,
KSČM, ODS, SPD, STAN, TOP 09 a Úsvit. Zdroji analýzy budou rovněž média, mezi něž
patří webové stránky či sociální sítě (Facebook). Konkrétně se jedná např. o iDNES, ČT24,
Lidovky, Novinky apod. Důvodem výběru těchto zdrojů analýzy je frekvence článků o
migraci/migrační krizi na jejich webu. Proměnnými, které budou ve zdrojích analázy
vyhledávány, jsou: řešení uprchlické krize, hranice EU, migranti, uprchlíci, poinné kvóty a
převaděči. Z vybraných zdrojů by mělo být zřetelné, jak se politická strana/politický aktér
staví k problematice migrace a zda je postoj konzistentní nebo proměnlivý v čase. Po
provedení analýzy budou zjištěny postoje politických stran a hnutí, jejich předsedů a
prezidenta ČR Miloše Zemana k migraci. Díky analýze dokumentů budou odpovězeny
výzkumné otázky a zároveň budou potvrzeny/vyvráceny hypotézy práce. Výstupem
obsahové analýzy budou tabulky či grafy, které znázorní výsledky výzkumu.
Základní charakteristika tématu:
V souvislosti s migrační/uprchlickou krizí vznikají v České republice štěpné linie, které
dělí politické aktéry a veřejnost na skupinu odpůrců a na skupinu loajálních aktérů vůči
migrační krizi. Jsou medializovány různorodé postoje politických stran a jejich
představitelů, prezidenta České republiky Miloše Zemana, avšak i protestující části
občanů, které můžeme zařadit do skupiny odpůrců. V tomto období můžeme tudíž
zaznamenat zvýšení zájmu o tuto problematiku. Mezi politické strany, jejichž postoje
budou analyzovány, patří ANO, Česká pirátská strana, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS,
Svoboda a přímá demokracie, Starostové a nezávislí, TOP 09 a Úsvit. Jedná se tedy o
politické subjekty, které byly alespoň jednou ve stanoveném období zastoupeny v
Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Časový úsek analýzy je stanoven na
leden 2013 až prosinec 2017. Postoje těchto politických stran, jejich představitelů a
prezidenta ČR Miloše Zemana jsou zřejmé z programových dokumentů nebo z
internetových článků. Výzkumnou otázkou je, jaké postoje vybrané politické subjekty a
osoby k migraci mají a zda je ve stanoveném čase mění. Zároveň se práce ptá na to, zda se
postoje vybraných stran a hnutí shodují s postoji jejich předsedů. Na základě obsahové
analýzy postojů prezidenta České republiky Miloše Zemana, politických stran a jejich
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představitelů se bude práce snažit splnit vytyčené cíle a potvrdit/vyvrátit stanovené
hypotézy.
Předpokládaná struktura práce:
Úvod
1. Migrační krize v ČR
2. Metodologie
3. Postoje vybraných politických subjektů
4. Postoje předsedů vybraných politických subjektů
5. Postoje Miloše Zemana
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